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Perfliaanrche ^
ROOSEX GAARDl!
Xe^lant- met urtm ^

tnenJe J^iflrot ten
,

/' :

reJenen en xin

J^euketv.

'Amsterda:
O^oar lan Hendrikfr eti^
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ï

PERSSIAANSCHE
ROOSENGAARD
Beplant met vermaaklijke Hifto-

riën
, fcharp-zinnige Redenen ,

nutte Regelen , en leerrijke

Sin-fpreuken,

roormttm tmhonierijamm in'tPerJfmmt
tcfihrtnen. don den uin-rijl^ VoH

SCHICH SAADlj
Doch onlangs uit de felve fpraak in 't Hoog.

<luyts overecfet
, en op fommigc donkere

plaatfen met nodige uyt-le"oin-
gcn verrijkt, door

M'. ADAMUM OLEARIUM-
Vi, daar by gevoegd heeft, de amige fabelen 6{

^'-''S'f'"".-;'' Lokman; .1. o^Cunit f.^

Alles vertaalt door J : V : Du i s b e r c.

Met fchoont kpofere Plaaten verfiert.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C 28



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C28



*Aan den T^ederduytfchen

L E E S„E R;
Strekkende tot een bericht vaa

den Auteur en zijn werk.

Angefien dat den '^el^

eryarene7i en hoog-ge^

leerden M»". Adamus
Olearius, ditii?erk^on^

langs uyt ^et Terjjiaanfch in V
Hoogduytfch ( ix^aar uyt K^y V ms
l>ertaalt hebben^ gebragt hebben-

de 5 felf een Voor-reeden aan den
Leefer^ neffens eenO^dragt-'Briff

aan de doorlugtige Vorjl Chri-
ftiaan Liiidwijck, Hartoog ^^an

TSruyns'^ijk^ en Lunenbtsrg y (&c,

daar by geyoegd heeft , foo fal
ik^ 5 yermidts hy in die tipee

fchriften , 'Van onfen Auteur ^

Schich Saadi , en deefe :^ijn Gii-

luftan ) of Roofengaard 3 een

^ 3 goeJ
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AAN DEN
goed herigt doeti den Leeferfulks^

door andere redenen^ niet onthou-

den 5 maarfio yeel hier^ daar yan
Ipoegen [al uyt defehe yertaaien^
€n op'tpapier /lellen, 'tWelk^ ikj

aljoo hyfulkj meefi uyt naulve on"

derfoekjiig gefchreeyen heeft y als

een genoegjaam getuyg des xAu-

teurs , en ^ijns '^erkj y hier als

f^ee 'Vreemdelingen ')^jnde ^ met

de felye in ons Üederland hren-

Hy fchri]ft dany m:(ijn Foor'

jT^den y yan Schich Saadi , en met

eenyan^ijn'^er\jy aldus: Schich

Saadi belangende , de felve is

een geboren Perffiaan (en niet,

gelijk Schikhardus meent, een

Syriër) geweeft; hy is, gelijk

hy felf in de feftiende Hiftori

desvyfden Boeks (deefer "R^o-

jengaard) uytdrukkelijk bekend.



L E E S E R.

in Schirasy eertijds Terfepolis ge-

naamd , geboren 5 en overmids
dat zijn Ouders van vveynig ver-

mogen geweeft zijn , lbo is hy
aan Koning tAhuhe\ers Hof^te
Z)^;;^^^-^^, opgevoed ; gelijk hy
fulks in zijn oor-reden , en el-

ders y niet genoeg te roemen
weet. Ook is hy , gelijk zijn

Landts-genooten j in 't Mahu-
medfch verleydig waan-geloof,
en Aali aanhang opgetrokken.
Waar over hy in dit Boek,
'twelk anders vermaaklijke Hi-
ftoricn en goede leenngen ver-

vat, fomtijdseenige Mahumed-
fche ftukjes meé in-wcrpt^ wel-
ke men op zijn plaats moet laa-

ten gefteld rijn , en waar by men
fig houden moet, gelijk Virgi^

lius by ErmitM fchriften gedaan
heeft, toen hy uyt drek fchoo-

4 ne



AAN DEN
nc paerlen las. Anders geeft hy

Zijn yver en aandagt m zijn

Godsdienft op veel plaatfen te

kennen ^ en fpreekt fomtijds van

Godt, en zijn werken, en hoe de
menfchlig tegen Godt houden
fal , op zijn wjjs, foo wel als een

Chrirtcn doen mag; ja hy be-

fchaanit met zijn geeftlijkc ge-

dagten vaak een Chriften j ge-

lijk in 't begin van zijn Voor-
reden, alsook Pag: 3 3 - 9^. 99,

i2i. 122. 126. 127. Ï32.141.

147.1625 &c. iSS. en op an-

dere plaatfen meer te fien is.

oorts fchrijft hy in :(jjn Op-

dracht'hrief: Ik twijffel niet 5 of
den Perlfifchen Meefter deefes

Boeks fal biiyten den aanval der

nijders en achterklappers veylig

gaan, enzijnfchriftenfuUenby

verftandige luyden haar eygen

en
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cn een goed lof hebben. Saadi
is in zijn tijdt (te weeten om
't duyfend twee- honderd en
tfeftigftejaar naChrifti geboor-
te) de voortreffeljjkfte To 'ét van
\ gantfche Landt geweeft. Hy
heeft twee Boeken gefchreven,

te weeten ^ deefe Guluftan of
^oofengaardy in profe ^ of Rijm-
loofe redenen, niet een aange-
naame aartigheyd , en met foet-

vloeijende Vaarsjes door-fult:
en dan een Boek, 't welk hy S//-

Jian of "Boomgaard noemd, in
enkel Vaarfen of Rijm-regels.
Deefe fchriften werden noch
huydens-daags by de Perllianen
in groote waardegehouden ^ en
daar is by-na niemand, van die
van haar maar leefen en fchry-
ven kunnen, die dit Boek (den
Culu/la?^^ nktheeft', ja van die

^ 5 wat
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A A iN

Wat geletterd zijn willen y die

*t felve niet meeften- deels in

\ hoofd hebben. Gelijk men
dan in haar t'famen-komften,

gaftcryenjhandelen wandel^ foo

wel van voorneeme als van ge-

ringe luyden, d'eene Vaars of
Spreuk naar d'ander, daar uyt

hoord voord-brengen. Want
het begrijpt in figheelvermaak-

lijke Hiftoriën , nutte Regelen,

en leerrijke Spreuken y die wel

waerdig zijn , dat-fe van hoo-
ge , gemeene , en laege ftaats-

perfoonen geleefen , en in agt

genomen werden.

'isieffens deefen Jchrijft hj nog

in ^Ijn Foor-reden : Aangaande

de waarheyd der Hiftoriën , die

Saadi befchrijft, foo kan 't wel

zijn^ dat-fe foo niet , als hy-fe

verteld > gefchied zijn 5 al-hoe-



wel dat hy, na der Perfliaanen

meening , over de honderd jaa-

ren in de Wereld geleef t , veel

Landen door-gereyfd , en veel

Koninglijke en Vorftelijke Ho-
ven beïogt heeft ; waar by hem
dan ook wel veel lal ontmoet en
voor-gekomen zijn. Doch'tzy
daar mee hoe 't wil : zijn 't niet

al-te-maal waarachtige gefchie-

deniflen^ lbo heeft hy egtermec
de felve een goed oogmerk gc-

had^en goede erinneringen en le-

ringen gegeeven > aanwijfende,
hoe 't met der mcnfchen doen
en bedrijven toegaat^ wat geval-
len dat er in 't gemeen leeven,

by hooge en laege
, geeftlijke en

wereldlijke ftaaten, voorvallen

;

en leerende , hoe men lich

daar by houden fal, dat men fee-

kerleeven^ en wel door-komen
^ ó kan.



A A jS U L i>i>

kan. Hier in is hy AV^ö/^^ö;^ ge-

lijk te agten s welkjuyft niet

uyt een waaragtige gefchiede-

nis^Cgelijk eenige meenen) maar
om goede leeringen voor te ftel-

len 3 van Cyrus tugt , deugden
en daaden gefchreev^en heeft

j

als hoedanig een foodanig Heer
behoorde te leeven , en een Rijk

behoorde beheerfcht te wor-
den. Gelijk 't Cicero daar voor
houd, daarhy ad QuinU: Fra-
trem fchrijft : Cyrus is van
^^Xenophon^ niet naar de waar-

5,heyd der gefchiedenis, maar
tot af-beelding van een heer-

jjfchappy , foo die behoorde

,j te zijn, befchreven. Metde-
fen ftemt ook ^ufoniusy in zijn

Dank-fegging aan den Keyfer

Cratianus ( diehem tot et Bur-

germeefter - ampt bevoordert

had)



had ) over-cen ^ daar hy fegt :

Ik foiiw wel wenfchen (indien

3 /t natuurlijk kon gefchieden^
5, dat gy Xenofhon van Athee-
35 nen in onfe Eeuw ten voor-
p^fchijn gekomen waard, die,
,5 om Cyrus deugden uyt te beel-

55 den 5 liever uw wenfch alsdc
^^gefchiedenisgevolgthebtj de-
>j vvijlgy niet fegt hoedanig hy
55 was, maar hoedanig hy be-

55 hoorde te zijn. Soo is derhal-
ven Saadiy in \ befchrijven van
foodanige dingen 5 met Xeno-
phon gehjken roem te geven. Hy
kan ook den felvcn gelijk zijn in
de h'eflijkheydt zijner reden.
Heeft men Xenophon dies-hal-
ven (apem&Mufam ^tticam^)
een Honig-bië en Atheenfche
Kunft-goddin geheeten, Cgelijk
Lahtius int leeyen van Xeno^

phon
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xi i\ U L -.X

phon berigt ) foo kan Saadi hier

in ook luik een Eer-naam met

regt toekomen ^ naardemaal hy

by zijn finrijke Spreuken een

over-aangenaame lieflijkheyd in

woorden gebruykt j gelijk hy

fulks in't befluyt deefes Boeks

felf teverftaangeefc.

't Waartewenfchen, datmen

by 't overfetten der ftofFe ook

de lieflijkheyd en 9ierlijkheyd

der redenen ( welke in 't Pers-

fiaanfch ongemeen zijn) met

een kon te kennen geeven y foo

fouw men fig in dit Boek te

meer vermaaken kunnen. Maar
het blijft daar by , wat lulius Ca-

far Scal/ger regt en wel feyd , in

deefe woorden : Alfoo agt ik

j^dat fommige Sin-fpreuken

,

„ fteunende op zekere , om foo

3, te feggen , fteunfelen der on*

ge-

h lp'
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ü:iii

i

M

iföö

geleerdheyd, door haar eygen

yy ver9ierfel, geijjk als door dm-
yy gebooren eer van elks Taal,

gekoeftert worden : de welke
indien gyde felve gelijk als in

^,een ander Landt overvoerde,
,,het foudenwel de felve Bur-

,5 gers zijn^ maar de aangenaani-

yy heyd van haar voorgaande lof

„ fouden zy niet behouden.
Daar zijn eenige Spaanfche
blanketfelenvanfchalkheden,

yy Tiiskaanfche welfpreekent-
heden, Franfche dierlijkhe-

den 3 Hoogduytfche kragtig-

yy hedenjde welke^indien zy met
yy uytlandtfche verwiflelt wor-
35 den^ blijft wel de fin; maar de
yy buyging en de maat der woor-
j^den en der getallen verlieft

yy zijn regte glansden die fchoon-

9) heyd des ligts , door welke zy

in

9}

55

>3
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AAN B £ N

^, in d'ooren der Ingeboorenen

5,uytfl:aaken.

Saadi vat fomtijds zijn woor-

den en Hiftoriën kort, maar met

groote nadenkingen ; waarom
men de felve wel ^pophthegma-

ta of Gedenk-fpreuken noemen

mogt 5 die met weynig woorden

veelteverftaan geeven. Sooda-

nige manieren van fpreeken (in

welke de Lacedemoniers be-

roemd geweeft zijn) werden van

groote Heeren en fchrandere

vernuften meer bemind , dan re-

denen , die in veel woorden en

weynigfinsbeftaan. Deefe wor-

den op een plaats van onfen

Schrijver leedigeTrommels ge-

noemd.

De Trommels geeven groot gebaar
j

Doch is 'er niets te zien in haar.
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L E E S E R.

'Du [al den Leefer tot herigt
l her Jan genoeg -(ijn. Voorts heb
*//^ mijnuytterjleipl'ijt aange-^end^
om in V oyerfetten alles door een
(uyyere pen te gieten. Waar toe

nry Olearius hy-geyoegde ^^perkla-

ringen grooteli]ks hehulpelijk^ge^

T^^ifi?
j als [onder -^el^e il^

^Vdit "Boek^ niet als nu [ouDo kannen
^'^"vertaald hehhen. De [ehe [uilen

0^ den Leefer yeel yoorJ^omen-^

khede^thejden ontmommen
^
en^

Ul[oo daar "^eel "vreemde "Verdigt^

'^'^yelen^ cnl>ermaa\eUjke dingen in
^^yoord"gebragt 'borden , tot een

^^hneerder yermaai^ {IrehJ^en, De
'n/^<iar':^eny die doorgaans als ^(9-

^» in deefin Hof geplant ftaan j

\heb ik^ 3 om de (ehe yoor on[e

\Lands'genooten te aangenamer te

hertoonen^ dikyijls in de maat-
wn T^oorden-flellinzenyan Olea-

5.4
nus>

L
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AAN DEM

rius> naa haar cyfchy Verandert

oyermids dat elke taal, 'voorneem*

lijk^ in yaar^en^ een hyfondere yoe-»

ging heeft. T>och in V oyen^tten

heb ik^ niy anders niet ^er njan

honk^ duryen geeyen'y als yre^en^h'

de^dei^ijlik^geen Auteurs j maar\\

een Oyerjetters yoor-fchrift hadyi^

ligtelijk^y foo iJ^ my (tip aan de hc"

hoorlijkheyd der T^ederduytfchsy

yloeijing bo?idy den ^in des %^u^

teurs^die alreè tot onyolhomenheid

tnogtgekpmen '^^t'jn^ daar doorfom-

tijds te ?nogenyerl}efen. Temeer^

om dat het fehe uyt foo yreemd

een Taal oyer -ge^^et '^as, kAU
hoe-yifcl den yerftandigen Heer ^

i\damus Oleariiis, grootq yoor-

whtigheydt en naerftighejdt ge-

vruykt heeft y om fulkj yoor te

komen : gemerkt hy > fchoon hy I

in deTerJfiaanfche Taaly als oo^^



L E E S E R.

^tin de manieren , 'betten
, gelruy*

euy en Hiflorién der Terfiaa-
en , ivel ernaaren Dt^as y egter,
m meerder [ee^erhejd^ hy V oyer-
etten^ fek^r oudt en l^el-eryaren

^erpaany lii\k\w\YAiy {die hy

IM^gt y 'y>ijf ronde jaaren in ^ijn

ifuys gehadt te hebben ) Ut he^

ulp y gehruykt heeft. Ook^ heeft

y h Kfj^ oyer'^etting geen ge^
rekj^elijk^ voorbeeld yoor hem
ehads [gelijk^hj dan :{egt ^ dat
ryan tien naaulijkj iifiee fny-^
er ge'^ponden -berden y door oor^

a^k^ dat haar Schrijyers ( li^ant

J^y hebben geenVruh^eryen) daar
""eel flordig mee te l/oerk^ gaan]
naar een Exemplaar dat hemy

i^ls hy y onder V l^orftelijk^ Hol-^

Gejandfchap 'aan den IQ)-
,^ning yan Terffen y in Schama-

chien li^asy aldaar yanfeker Trie-

|/r fterj



T D E N

fter^ Mahebali genaamd y yer

eerd l^/erdy met yer:(oek^ , da

hy Vfehey als hy '^eer in Vuytfch

landqifam ,
oyer:(enen , enonde

'in Landts 'genooten door de

drii\ gemeen maaken foulv , o

dat de fd^eooJ^'^en [ouden ^ da

^ goede 'Boeken hadden. Me
-^elJ^Exemplaar hy ineen a7tderj^

^aar tegen houdende ^ yeel fau^<

ten aangeteekent heeft. \

Soo dat danlfiel fal mogen ge^' i

fegt -gorden , Saadi 3ruyd yer^' '

kjeed ^ maar. niet ont-eerdt te\

\ijn, \
Foorts hid ik^ dengoed-gunfiiA

gen Leefer^ onfe loillige moeyte^^

gelijk^ '^y-fe hem in ootmoedige

heyd op - offeren , in meedogent'

heyd te ivillen aan-nemen. En of

hier of daar den fin des tAuteurs.

niet ineen behoorlijken 'vloei yai

'Vi^oar-
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L E E S E R.

)orden ynogt gehragt , de

^dye dan met ontfarmende oogen

!;v^i iK^illen hefchijnen , en alfoo deefi

\jn oyerfettingy als een eerfie-

^ Hgy ontfange?!'. Soo Jal ik^my

)ederom in hilÜjkheyd ^verpligt

}( ludeny en llijyen daarinQwzzi-'

Lcefer )

UvV

Dicnft-willige Dienaar

,

J; v: DüISBERG.

55

Op
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op dm Perjfiaanfchen Poet

SCHICH SAADI
Hier draagd het werk den Meefter o}

En roond hem, in den top
Van wijsheydslof geklommen,

Bekranft met welkelooze Blommen.

Zijn Jighaam is vergaan ;
IVIaar Geeft en Lof blijft eeuwig ftaan
Gelijk een Son , die uyt het Ooft
Het hoogc rond bcblooft.

De Tijd , en Nijd , als diiyfterheden.
Die dus lang met hem ftreden

,

Zijn nu door hem vermand.
Tor nut en heyl van Nederland.

J. V. D.
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C L I N K-D I G T,

Op den Perfliaanfchen Roofen-
gaard , aan d'AmftclJanders.

Hlerftet men *t vrugt-rijk^OoJl aan
duimjlel vrugtengeeven-y

Doch niet geltjl^men plag^ van
eïOo(ler Indiaan :

'\ Sj [laan nog ongeplnkt, ïn 't lommeren
ï vandehlaan^

% kjinnenyder voen tmvijl-fefiaan ver*
\ heeven^

)it k^njlig Gaard-gewas is met een riet

gefchreeven ,

Endoor verflandgevoegd^ gelijk^ men

\ ^^^ogjietftaan:
'/ Bejlaat in Kunfl - reen , rijk^ van

leeringen en ram ,

doelen op een wit van nut, en weltc
leeven.

.Gy ^mftellanders y die vermaal^ en

^\ vreugde mindy
'In overfulkj upaffch aan Jlaaf^

fche dienflen bind
^
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VerUat uw dom gewoel , en koomnh
vermaaken :

Hier heeft een Perjfiaan een mtte

Gaardgeplant
,

JDïe liejiijk^hlooli engeurdy tot voedin

van 'tverftandy

Daarell^een hejlz^aam Met totartMn

k^an fmaaken%

Jonft \oot Daad

VOO
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I

V O O R-R EDEN
van den Perssiaam

CHICH SADI,
Over fijn Gnlujlan, of

R O O S E N-G AARD.
In de Naam des baYmhertigen

Brharmers !

1^0^ Of zy de groot-inagtigfte en

| / allcr-hoogfte G O D T. Door
hem te gchoorraamcn, kan
men nader tot hem koomeii.
Door hem te Jooven en dan-

ken , vermeerderen fijn wel-daaden aaa
)ns. Elke in-haaling des adems, helpt
:ot verlanging des levens : en elkeuyt-
^ang des-lclf, verheugd den geeft. Soo
njnder dan in't ademen tweeder-hande
genaden ; en voor elke moet men hem
ran harte danken. Maar in wiens hand
ïn tong is 't vermogen , van dit fchuJdig
of te kunnen voort-brengen ? O gy na-
komeling des Konings Davids ! verhef

jy uw hart en mond met lof- en dank-
eggen : wijl-dcr anders weynig van
nijn dienaaren zijn , die zich daar meê
^emoeyen.

A 'tRaad-



V

a ÓCHiCH 6adi
't Raadfaamft is , dat de knegt fijn fai

ten en onvermogen flraks in 't begin vooita
lijn Heer bekent en uyt-lchudt : wijl do|b.
in niemands vermogen is , den mildfJ.
rijken Godt na waarde te loven. i

Want fiet, den regen fijner on-eyndig( o-uj

bannhartigheyd valt over-al. En de fpijs
rijke dis fijner genade ftaat over 'tj^antlcl
Aard-riik toe-bcreyd en gedekt. Hy ver
fcheurd het eer-dekfel (a) niet , onde:
welk onfe mis-handelingen verborgei
leggen. Hy onttrekt ons om onferlon-
den wil onsdaaghjks brood en leef-mid
del niet. O ! gy mild-rijke Godt ! die
uw vcrborge Ichat op-doet, en uyt d<

felve ook den Kebberen (6) ofHeydenet
en Afgoden-dienaren haar levens onder-
houding geeft

!

Hoe foudgy , groote Godtl «1> yrienda
kunnen haaten.

Wijl ti-^e forg oo^ [elfgeen vijand -^il

yerlaaten.

Hy heeft fijn Huys-knegt , de warm
Oolte-wind, in de Lent bevolen, de dele

of
(^)In dc text ftaat het woord Ferdcycen gordijn oft,l

voorhangfel beduydende, willende fo veel feggen:
^Godt maakt onfe fonden , die wy in 't geheyraiig^

begaan , niet terfiond openbaar , nog ons voor delÉ
eerbare wereld te fchande.

{h) Kebberen noemen fydc Heydenen enon»
gcloovigen.
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VOüU-K£DEN. J
f grootc plaats der aarde met eea
^^maraud-groen Tapijt te beleggen. Hy
leeft de vrugtbare Lent-wolken , al$

)uyg- moeder , bevolen , planten en
'cruydcn , in de wieg der aarde , te voe-
.den en op te trekken. Hy heeft dc
>poomen cierlijke klcederen van groe-
ijie bladeren , tot een nieuvv-jaars-gifr>
:{c) aan-gedaan. Hy heeft de jonge
.^.-jcnoppcn , als jonge kinderen der takken,
:dnct aan-genaame blocyfemen gecierd,
:,-tn die als Ichoone bonte mutsjes op 'er

.>noofden gefet. Hy , de groote Godc,

.TtFerandcrt , door iijn wondcrbaare hand,
iüet i'ap van riet ip lieflijke Suyker; en
•flpoet uyt den Dadel-kern een luftigc

;4*alm-boom op-wafTen.

Ve'^ollitn^ Son^ en Maan^ en '^ind^, en Heinel^

fire-ven^

p Menfchl om u yol-^p yan onder-houd t»

geyen.

Maar , ifijl dit alles is tot S^dienfiig*
heyd,

Hoe l^unt gy dan befiaan y -^en gyon-danJ^
haar xjjt ?

Dit vind men in de Schriften en Leere
lahumeds,de Uyt-verkoorne, deHoog-

A i ftc

X^) '^^^'^•^^'^^^gifi') Want fy houden haar
'cuw- jaar op den tienden van Lente-maaud« als
Son iu 't begin van den Ram konat.



4 5CHICH ÓADI
(Ie onder de Schcpfelcn ; welke is d

barmhertiglieyd der Wereld, de volko

menheyd der meiilchen ; Vrede zy ovc

hem, en fijn Na-komelingen !

Mahumeds, feg ik, de Voor-bidder , de

hoog-waardige Propheet , de Vrij-gever,

tleUyt-deeler {d) en getekende.

Wat heejt de -^andyoor nood, diegy eenjlut

fel bent?

Wat yreift die i'oor de ^ee y die NoacB hee^

otntrent ?

Uw goedheyd vervuld de hoogfte din-

gen. Uw heerlijke glans flikkert by ons^

als een ligt in donkere nagt. Gy zijt mei

alle gaaven vercierd. Wenlch hem ei

zijn geflagt alles go.eds.

Als ymand van Gods fondige knegtei

imet de handen fijns gedaghts fig aan«

f
rijpt , en laat hem fijn quahjk toe-ge-

ragte tijd Icet welen, cn heft in goede

hooi

{d) De Vrij'^ever en Getekende.) Sy feggcn dal

Mahumcd ten^jongften dag dc bclooningcn dci

Vroomcn fal helpen uyt-declen. Ook feggen fy

Mahumcd dit tcckcn {>^ali
)
op den rug gchadt tf

hebben i 't wclk^a/*' in fijn Wapenring gevoer<

heeft : cn dit feggcn fy , om dc hooghcyd van haai

jatroon ^ati. dat hy , als de regte Naa- volger var

Mahumed. als van <^odt fclf , in Mahumcd bete

kent was ; *t welk nogtans dc Turken loochenen

gemerkt fy Omar , Ofmnn cn ^ihnbektY voor regt<

Naa-volgcrs houden.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C 28



Voor - REDEN. y

Inloop fijn handen op, fig keercndc naar
^ie deur der genade des Aller-hoogftcn en

^
^' ^rooten Goas, hem biddende om genade:
.naar Godc fig lbo datelijk in *c begin

liet laat vinden ; dog de buider efter niet

if-laai ; en Godt lig even-wel van hem
:eert: als, leg ik, de 'bidder dan met traa-

;n aan-houd , lbo fal de Aller-hoogfte
leggen : O lieve Engelen ! Ik moet my,
ft IS waar , voor mijn knegt Ichaamen ;

naar behnivrn my heelt hy even-wel
;een Hee. . xK heb hem lijn mis-hande-
lingen vergeeven ; vermids hy Ib ernitig

ïn dce-mocdig daar om badt. Ik heb fijn

egceren vernoegd , en hem fijn nood-
-i^druft gcgcevcn. ''k Ontfie my het veel

bidden en fmeeken.

Bcdenl^
5
hedenJ^ Gods goedbeydy

En fijn gemoed vol joetheyd:

t>2 l^negt 5 met Jchttld belaan ,

Sijn Heer bejchaamt fiet Jiaan.

Die in de Poorten der Majefteyt en
Heerlijkheyd (c) haar Gods-dienlt ver-
rigten , en bidden , moeten haar onver-
rnoogen bekennen, en leggen : Wy eeren
u, O Godt! niet na gy waardig bent. En
die de glans van fijn Heerlijkheyd willen

A 3 be-

(e) Toorten der J^aje/^eyt en }{eerl:/kljeydy) Daar
door verftaachy denTcmpeltc Mekka, daai jaar-
lijk^ grootc Bcdc-vaarden gefchiedcn.
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6 !)ChichSadi
berchrijven , moeten met bedekte ooge
en yerichrikking klaagen : Wy begrijpe

u niet rcgt, o Godc ! 'in de regte wete

fchap.

ten vroom goed-hartig man wou
eens met lijn vernuft tot dit geheymn'
in-gaan, en 't lelve ondcr-foeken ; hy li

fijn hooft in den tabbaard hangen, en 1

als ontfindt, van 't veritand vervoerd , "e

in een diepe Zee gefonken. Maar als h
weder tot hem Ibif quam , en 't hoofd o
beurde, vraagde hem een van fijn goe
vrienden : wat hy uy t den hof, in welk h
geweeft had , goeds mee bragt ? Ik ha
antwoorde hy , voor my genomen , al

ik aan een Roofe-ftruyk quam , mijn ro

vol toofen te plukken , om die mijn go
bekenden mee te brengen ; maar als i

daar toe geraakte, bevond ik den aan

j^enaamen reuk der roofen foo ftark , da

ik, als dronken daar van, den flip va

mijn rok uyt de hand liet vallen.

O Nagtegaal , ( die foo vermeetel me
hoog geluyd Gods heerlijkheyd meen
fat te roemen ) leer de liefde tot God
van de Mug , die om 't ligt vliegt , en(

fwijgt ftil , en verbrand fig daar in. Dé
roem-fugtigen , die voor-geeven veell

van foodanige geheymniflen te wetenJ
fullen, in 1-iem t'onder-foeken , fonden

wetenfchap blijven. En die daar ietwesj

vai



Voor-reden. 7

<van ontmoet is , fal wel met fwijgen fig

.daarover verwonderen.
O groote Godt ! die onfe gedagten,

ernutt , verftand , in-beelding en mee-
ing ver over-trefc en te boven gaat! Al

.waconfe Voor-vaders van u geiegt heb-
ben , is ons door hooren en lefen bekent
jjgeworden. Maar wat is dat? Üc tTaa-

.imen-komft der verllandigen, die van u,

..lOncyndige, reden-kavelen, is eyndig ;

.jen ons leven is kort , en loopt tot lijn

jpaal , eer men *t denkt. Alfoo lal 't de
jmenfch, in wetenfchap van u, niet ver
'kunnen brengen : wy blijven altijd in *t

ibeginfel, en bevlijtigen ons maar over
luwen Naam en tijtel.

Sadi gedagtenis is gelukkig : in voe-
gen dat het in de mond der volken lof-

t jfelijk is , en 't lof fijner fpreuken door de
*

. wijde wereld gaat. De woorden , die uyc
lijn pengevloeyd zijn, {/) worden als

Suyker bemind. En lijn Ichriften worden
jals gulde brieven om-gedraagcn. Dog
'fulke waarde en hoogheyd konden fc van
haar felfniet hebben , foofedie niet van

A 4 een

(/) Vyt fijn pen gevloiyd z^ijn, ) In dc Tcxt ftaat
^rundo , 't welk riet betekent : Hier meê wil hy de
lieflijkheyd van lijn fchriften aan-wijfen : want
haar Ichrijf-pennen zijn van riet , dat hoop-wijs by
Wafit walt i en dc fuyker word ook uyt liet, ho^
wel van andex aart, getrokken.
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een hooger en aan-fienlijker Magr-heb-
ber krefgen. Want de Heer des Aard-
kloots, de grooilte die dc tijd oyt voort
bragc , de Na-komcling des Koningsl
Salomons , de berchermer en helper der
Rcgt-geioovigcn , de grootfte Koning
aller Koningen, .ié'uóe^er ydeSoon Saai\

des Soovïs Z.enkt ^ de Ichaduvv des Aller-
hoogften op Aarden , die heeft een fon-
derling oog fijner genade op my Sadi, en
jnijn Ichritten, gewurpen, die heeft my
met foo grootc wel-daaden begaaft , eii

als rijkehjk ovcr-ftrooyd , cn alfoo fijn

hooge liefde iegens my laaten af-ftraa-

len ; waar deur elk , lbo wel hooge als

minder Staats-pcrfoonen, ook haargunlt
t'my-waarcs wenden. Wijl gemeenlijk
d' oiuierdaanen naar de zeden en willen
der Koningen haar plegen te voegen.
Van die rijt af, o groote Heer ! dat gy

my als een arme aan-naamt , fijn mijn
voed-ltappen en daadcn bekender dan
de Son geworden. Of by my, uw knegr,
fchoon alle lalleringcn te vinden waaren,
efter moet elke lalter , van die den Ko-
ning behaagt , voor deugd gehouden
worden. Ik kreeg eens in t badt van
fekcr vriend een kluytje wei-riekende
Aard, tot welk ik fey : Gy zijt , of Mus-
keljaat, of Amber: want ik ben van uw
ikragtige reuk lbo vervuld , dat my fchier

fchijnt



. .. ^ ^
M\ fchijnt dronkeii aaar van tc vvcicn. Neen,
'''•Jkrecg ik ten antwoord, ik ben flegte aard;

maar ik heb een wijl by een roos gelegen»
door welks by-zijn my de reuk en geur
daar van is meê-gedeclt ; anders ben ik

maar een bloot kluytje aard. 't Selve kan
lik ook van my en mijn fchriften feggen,
'Jals ik Abubekers heerlijke jonlt en gcna-
*de daar tegen aan-merk.

I O groote Godt ! bcgaaf de Regt-
iriSfgeloovigen, en haar Heer Abubeker rnec
|(!t lang leven ; vermeer fijn gaaven, en fegen

Tfijndaaden; verhef en maak heerlijk fijn

JHoogheyd 3 bejonftig hem en die 't goed
;5met hem meencn ; laat fijn vyanden ieg-
ftjgen , en te grond gaan. Verhoor ons,
O groote Godt, naar uw woord in den
Ikoran: houw fijn lant by alle wel-vaard,

en befcherm fijn Soon.

y Voor-feker is de wereld om defenHeer,
ren Ib veel van hem af-vloejende welda-
den, gelukkig. Sijn Majcfteyt moeceeu-
|vig blijven : Godt ftaa hem in alles
kragtig by

!

- Insgelijks moet waflen het fchoone uyc
hem gelproote Soruytje. In d'Aard plagt
immers uyt goed zaad goed kruyd op te
wafien. O gy AUer-hoogfte en heyligftc
Godt

! katdeSchirafiTifche grenfenmet
" eregtigheyd vervuld worden ; laat ver-
andige luyden binn.en haar muuren

• A % woo-
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lo ÖCHICHÓADL
wooncn , en onder-houdfe met goê vre

de, tot den jongftcn dag.

Weetgy, waarom ik my een tijd-lan

in vreemde landen heb op-gehouden,
'k Ben om d'onbillijkheyd en gierighey

der Turken uyt mijn Vader-land geirok
ken : want door defer vcroorfaakuig w
alles in 't land , als de kruyle hairen de
Mooren, die in malkander verwart zijn

aan te ficn. Sy waren menfchen ; maa
woedden als greetige wolven. Maar als ik

van mijn reys weder t'huys quam, vond
ik alles in beter ftaat : de wilde Tijgers

hadden haar wrecdheyd af-gelcyd , en
"waren tammer geworden.

Soodanig was toen de tijd : de wereld
daverde van woedende onheylen ; maar
als de goederciere en regtvaerdige Heer
uitabeR Abubektr , de Soon Sadi , des

Soons Zenki , de Heerfchappy aan-vatte,

wierdfe foo heyl-rijk met ruft en vreê

befcheenen. Perflcn kan gevaar nog we-
dcr-waardigheyd ontruiten , foo lang

*c onder uw, als Gods fchaduw , blijft.

Niemand fal, ofhy ook de gantfche We-
reld door-fogt , een hof vinden, foodanig

als 't uw , binnen welks Poorten de moe- I
>

de ruft , en de behoeftige lbo groot een
vrij-geeving kunnen vinden. U, ogroo-
te Heer ! komt toe , de behoeftige hulp

te bewijfen> gelijk gy doet; ons, u te

roe-
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, , OOI BDEN.

Ivr^roemcn ; en Godt , den Schepper der
' Wereld , u rijkeljk fulks te vergelden,

kl ^jO ! gy Meeller aller dingen ! laec Perf-
~:n van u bewaakt en belchermt worden,
evry het van de llorm-windcn en tem-

ir,v.|pecften des ongeluks, foolang Aard en
winden blijven fullen.

IPorfaak^y waar-om Schtch SAdi
iiefe Koofm-gaard gejchrtivcn heeft.

N (ekere nagrover-ley ik eens by my
felfs de tijd van mijn deur-gebragc le-

ven, bepeynfcnde met groote wee-
iiocdigheya het on-we(}r-brengelijk
erlies van mijn foo qualijk beftecdde ja-

en; en doorboorde mijn fteen-harde hart

net den diamant der traanen , en had,
n mijn fclf flaande , op defe manier mijn
[finne-werking :

ElJ^ oogenhliJ^ fterfi l^at yan mijn al-Jfervend

leven

:

Soo il^ mijn Jïnnen dit '^tl t' oyer-'^eegen

geyen ,

Soo is de rejt niet yeel : il^ heh nu deur-ge-^

hragt ,

Ulsflaapend* , vijftig jaar -y en die nie{ eens

bedagt,

A 6 0\

4S
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41 OoiiioliOADi
O l Ai%t my 'r eynde van mijn oyerige dtij^eft,

Die vijf of minder zJjn , dog beter mogt be^

fmagen j

Vat i^ yoord-aan mijn tijd ging nutter kg"

gen aan ,

Vat i^ mijn jongfle dag '^atgoeds mogt Jii

gedaan,

*t Is fchand , "^anne^r men Jiet de njs-tij

Jpoedig nadWen ,

En hoord de trommel Jlaan , omyder te yer
gad'ren ,

Vat dan bet njs-tftyg nog niet is bj-een gi

daan.

Ve lange ugtend-Jlaap doet menigs beji ont-

g^.m.

Helaas \ hoe gaan "^y onfe fchoone tijd be^

fieden ,

Zn hegten-fe alleen aanJlaaffche ydelheden

:

Vees yangt het bowlen aan 5 een ander voerd\

het uyt 5

Vie , eer hy regt be-^oond , htt metfijn dood\

bejïuyt.

tpfulJ^ e^n metig ding^en and're dier -gelijJ^e,

Vie , als een fchadw^ ^ ons begeren en ont*

'VfijK^en ,

Vejl menig Jijn gemoed , ais op een yafle

fcbraag.

Maar -^ie op 7iiet yell* oud ^ dte is fijn fieun
te laag»

m
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V REDE
iry moeten al van hm , ac- quailen^ en de

Mi^ Vroomen :

'
I

Maar '^el , die op ditper^ den regten prijs be^

|yi ((oomeriy

Bn eieren eerji baar graf , eer dat-fe^r J^oo»

men in
;

£^;? graf met deugd yercierd is V alder-befi

geifin.

Vit leyen is , als fneew^ , bj hete fomer-'

dagen ,

Het is gelijk^ een markt , d^iar niets is yan te

dragen

Met on-gevulden hand : Het geen men hiei^

'Ver'^erft

Door deugd , dat is alleen yoor eew^ig aan-"

geerjt.

Ik dit nu by my over-vvogen hebben-
de , dage raadfaam tc wcfen , my van

/"t gefcllchap derluyden af te houdci), en
< op een een- Ihme plaats te begeven , om
imijn diis-lang gepleegde on-befonne re-

jJden af tc fchaffen , en voord-aan geen
ydel woord meer tefpreken. Want 't is

1^
c beter in een hoek ftom en doof te fitten,

Jl^an fijn tong on-wijflijk te gebruyken.
^^^aar een van mijn eoede vrienden , die

eens op deBedevaard naMekka mijn reiC
Jgefelvvas,en met my op een Kemel far,

1 quam my op een tijd befoeken, en , na
fijn oude gewoonte, met klugten, potfen
en alder-hande fchers-reden, tec deur in-

trc-
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treden ; dog ik antwoordde hem ni

een woord. Ook woud ik mijn hoofc

'i welk ik , na aart der in diep-linnig

geeftlijkc eedagten fittende,op de knieë

gelcyd haa,ni'ec op-beuren; waar ove

hy my bekommerd aan-iag , en Iprak

Ay broeder , fpreek terwijl gy fpreke

kunt . Als de dood komt tot u trecden

't welk morgen wel gclchiên kan , fult g
tegens uwil moeten Twijgen. Maaree
mijner bekenden , die hem onder-wee

ontmoet was , had hem mijn voor-neme

ontdekt , en gefegt : Delen wil fig wil

lens van de wereld af-fonderen, en d een

faamheyd en 't ftil-fwijgen benaerftigen ;

doe gy desgelijks, foo gy kund , en be

geef u op 't felve fpoor. Maar als hy di

gehoord had, fprak hy : Ik fwcer by den

goeden Godt, en onlc oude kennis en

vriendfchap , niet te ruften , of een voet

uyt fijn kamer te fetten , voor hy , na fijn

oude gewoonte , my weer heeft toe-ge-

fproken. Wat foud ik doen ? Ik dagr, een

goed vriend quaad re maken , is een on-

befonne botheyd ; veel liever een Eed,

wen ik er in dit geval een gedaan had,

gebroken en (^) verfoend, dan een trouw
vriend

(ƒ) Een Eed verfoend , ) Sy plegen by haar Eed-

fwercn , en verfocncn der felve , iet-wes aan d'Ar-

men uyt te deelen , en iets tot onder-houding dci

Gccftlijke te geven , 'i welk fy Setreh noemen.



IJ

riciia avwC willen iec te wcêr-doen : 't is

fok regende leering en raad der wijlen,
^paar toe, wat nut geeft .Y^// fijn fwaerd,
' als 'tin de fcheê blijft; des-gelijks

fdf tong , als-fe ftil en Ibnder fpraak in
e mondleyd ? Wat is , o Wijle, de tong

-n een mond? Eenfleutel tot de fchar-
,^'deureen skunftenaars. So lang de deur
ly^efloten blijft , fal men niet weien of de
toojp-man fijne of flegte fteenen te koop

Sfieett. Voor wijfe luyden fwijgcn is wel
Joftelijk, en word voor een deugd gchou-
f^n : maar ter regter tijd fpreken , is

•eter dan fvvijgen. Door twee dingen
an men ymands on-verftand bemerken :

Is, fwijgen daar men fpreken, en fpreken
aar men fwijgen fal. Ik , dit dus over-
vegende, kolt mijn tong niet langer

^'beteugelen , als mecnende geen vriend-
i-Tchap te zijn , fijn gefprek my langer
"onttrekken ; want hy was mijn leer
bede vriend. Als gy met ymand ten
rijt komt, foo moet gyof hy wijken,
;cn behoud het veld.

Alfoo

|vi 0') fwaerd , word Dfnlfikfr genoemd,
r^twelkfy d'Engel Gabriél feggen Mahumed gc*
vbragr te hebben , om fijn Vader s^ali te geven,
piet berigt , dat, dic^t-fclve tegen eenig vijand ge*

rv

oniyken fisiiw , altijd fi^ud over-winnen. Dc PerC*
'f lanen befchril/cn ook fcer veel Helden- en won^
Jer-daden , die v^^.»/» met dat fwaerd gedaan fouw
kcbbcn^dic wy op een ander plaats melden fulien.
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16 6CHICH SaD
Alfooben ik als genood faakt gcvve(

met hem te reden-kavelen ; waar ci

wy ons tTamen wat gingen verluftigcn

*c Was in t begin der Lent , als de k'oui

desguuren winters voor-by , en de aan

genanie roofe-tijd weêr-gekomen wal

De boomen hadden haar heerlijk md
groen loof bekleedt ; gelijk de rijken oj

de Feeft-dagen te doen plegen. *t Wal
d'eerlte dag van de Maand ^rJ/óehefcM

(/) April, de luftige Nagregaal fchatcrdl

op de v^^eelige takken. Den dauw waa
aan de roode roofen , als klare paerlen ei

diamanten hangende , lieflijk , gelijk dJ

dnippclen aan'tfchoon aan-geiigteeneJ

jutter, t'aanl'chouwen. Wy bleven 's nagtl

in een goed vriends hof fitten, dat on|

gemeen löltig was, van veel net gcplantd

boo<

(i) *r Was (Veerfle dag van de Jilaand ^rdil/ehcjlht

(^pril) E^l ^rdibehtfcbt mahTz^eUli. Primo rntnji

KArdibthefcht xrx Tz^eUU. Hier meê fiet hy op d
tijd-rckcning , die d'aal-oudc Perflianen , eer

'

d*Arabirche en Turkfchc Kalender aan-namen
gehadt hebben. Van des felfs gelegenheit heeft|

Scaligerde iTnendatione umporn?/*» lib. i.&^y wijd4

loopig gefchreven. Maar fy hebben twee-derleyj

tijd- rekeningen gehadt* met welke fy haar van

andere Volken hebben af-gefonderc : d'een

noemden fy , ^ra Ieidttz,irdica , na een Pecfilc

Koning, ^tï\z^m.\.lefdttz.iYd, een SQovi SchAherjAr

des Soons (^jo/ro; > en heeft begoft , na dat de fclve

JConing, van Qthm^n» de Soon O^^n , is ovcr-wouT
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cn en om-gcbiagt i welk in 't jaar Chrifti 632.

cfchicd is j cn hcefw betekent > fo cn fo veel jaren

a d'ondergang onfes Konings lefdctz^ird Defc
lar-rekening hcefc geduurd J47. jaar , naamlijk,

"ptin *t jaar Chrifti 979- en is om fckcrc oorfakcn
r<oor yAtbtt ^rfalttn , Koning van Cf^orafan» JidefopO"

Mmien cn PerlTcn , doen op- houden. Hoe-wel de
.Jiamcn der Maanden en dagen, die fy na haar Ko-
^.ingen en dappere Helden genoemd hadden, gc»
i lieven zijn, tot op d'Arabifche Kalender.
• Tot onderfchcyd nu*Van de lesdetUrdfche^Ki-

ij cnder, heeft men defe tijd rekening Tarich altz^t-

•itlit M étr^m au^/iflamjivf M.y£fi,ttic.'tm t wegen defc
Coning, die om fijn voor-trefFclijkheyd ook defen

' njtel gegeven wiert , genoemd. Want Tz,cUl heet
"ajcfteyt en Hoogheyd.

oomen, aan welke de vrugten als troflen

rsiingen ; en als de hair-lokken eener
,jiufier, die van 't cieraad der veel aan-
i!gehechtce patrien fwaar neder-hangcn,

taren aan tc fi en. Gy ibud in 't aan-
bouwen der Aarde gefcyd hebben, dat

c, wegen föo vcelder-ley fchoone met
^:dauw bevogre kruyden en bloemen , als

.xtnet gruysjes kriftal-glas was beftroyd
wee ft

O^a.i, u \)ol liepijJ(Ijejd\ gy l^mt my nog yer^

^Is aan ugcdenl^ , hoe aaf //^ plag te '^al^en
*^ i^gt^^ yan^tgejUrnt^ 'tn VfckiduT^ yan

groen.

Daar 't "Vlugge pluym-gedierp mijn z,ici met
fang quam yoên.

Ben
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£fin lucbje uyt de be^k^ , die langs u heen qua
'^Ueteny

Vereende tmt dej^eur diegy my Uetgenieten,
Ven Hemelgafhaai dawstf, enyder Element
£etoonde, metJijnjonfi^ tot my te xjjnge-^en

Als nu de nagt voor de dage-raad b
goft te wijken , en wy weder naar huy
gaan wilden , fag ik .dat mijn gefel vee
Rofcn, Myrthcn, Vioolen en andere wel
riekende kruyden en bloemen in iijn ro
gefaamt had , om me<} in de Stadt t

Brengen. Gy weet , fprak ik tot hem
dat de roofen en bloemen des Hofi
haaft verwelken. Nu feggen de Wijfen
dat et qualijkis , aan iet onbeltandig
fijn hart te hangen , en 't felve te bemin
nen. Maar, fprak hy, wat fal men da
doen ? Ik fal , antwoordde ik , een Boe
als een Roofen-gaard maken , tot ver
maak der leerende jeugd , en vernoegin
der Geleerde; aan welk de guure win
en winter geen fchaa kan doen ; welks):

bloeyende Lent ook van geen verande-(f

ring der faayfoenen fal kunnen verwon
nen worden.
Wat nutten u de Roofen uyt defe

Gaard ? een bladt mijner Roofen lal be-(

ter zijn. Een Roos uyt defenhof duurdj

maar vijf of fes dagen; dan vervvelktfe:|

maar de mijne fullcn nimmer verwelken.
Alsi
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VoOu-ivJL.iJiirN. i j

Als ik hem dit gefeyd had , fchiidde hy
Ie Roorcn uyc lijn Ichoot, en vatte my
)y den rok , rcggende : 't Is eerlijk , dac

^

nen 't geen men toe-leyd , ook houd.

I'oen-maals had ik al eenige ftukken van
iit Boek op \ papier geworpen : Als

,

" ^*Van de aart en manier van wel weten
^'"ï net luyden om te gaan , en fig beleefci

fen gelpraakfaam tegen elk te toonen;
^n lulker voegen , dat et den Redenaars
n Schrijvers tot cierlijkheyd dienen

oft. Kort , ik bragt et fo ver , dat , eer

og de Roolè-tijd uyt was , mijn Roofen-
sgaard vaerdig raakte.

De welke eerft regtvaerdig en volko-

en zijn faljalshy, dewijl ik hem binnen
s Konings Poorten van my geef , den
elven mag aan genaam zijn. Des Ko-
ings , feg ik , die in de Wereld , als de
haduw ues grooten Godts , der behoef-

igen toe-vliigt, een Straal der Godd lijke

oedheyd , een Onder-houder in duurte,

>een Belchermerdesgeloofs , een magtig
Over-winner der vyanden, ofSeeg-vorft>
en helder ligt lijner Onder-daanen , en
^ieraad fijner Land-luyden is. Degeluk-
aligheyd van de Mahumedfche 'Gods-
"ienft, de welke is de gelukfalige Na-
omeling des grooten Aiabeks , des Ko-
ings aller Koningen , des Geweldigfte
nder de volken , des Hecrcn van de

.^-^l . Rijkeü

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C 28



10 üchichSadï
Rijken Arabieii en Perflen , des Behee
fchors der Aarde en Zee , des £rf-g
naams van 't Rijk Salomons, naamlijk
jibubeker de Soon Sa,di , des Soons ^engi
Godc late fijn wefcn endoen in altoos-

duurende gelukfaligheyd voord- varen !

Als die (elve maar , na aart fulker mild-
rijke door-lugtige Hceren , mijn boek fi

waerdigen t'aan-ichouwen en door t

bladeren , fal t eerft vol-kome geluk
faligheyd ontfangen. So gy,groote Heer
*t felve met uw genade bel'chijnen fuk
fal 't een aan-fien krijgen , als 't huys de
Tzinejifchen Kunft-fchilders, [k) 't wel
met aldcr hande kunftige Schilderije

y vercierd is ; of als 't Boek des beroem
den konterfeytcrs Erlcng , 't welk vo
fchoone Beelden ftaat. Dan foud ik ho
pen, dat men mijn bock \ gefigt nier ont
trekken, ofeen af-keer daar'uyt fchep
pen foiiw. Want een Roofen-gaard , i

gee

(O fiftjf des Tz^iiefifchen K*fnji-fchildcrs , ) In
*t land Tz^ina feggcn fy een voor-treffelijk huys t

Wcfen, 'twelk een rijk cnkunftig Schilder lou
geboud hebben. lu welk aldcr hande kunftig

fchilderijen , van hier en daar t' famen gebragt
zijnde, aan de wand gehangen zijn , waar deur
'c felve huys als een kunft-kamer fouw gehouden,
en vaak van voor-ncemc luyden bcfogt worden»
In welk ook een boek van alder-hande kontct-
feytfels , die de beroemde Konterfeyter Erfeng,

(by haar als by ons Apelles geacht) gemaakt heeft»

tc vinden is.
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V
leen plaats waar in men onluii oi iLgen-

in Tal krijgen; voor al, als de felve met
i^le voor rede aan lbo grooc een Koning,

Jrn onder dc Naam "^dcs geluk-ialigen

^^yjbw ekersy voor den dag komc.
De bruyd mijns verftands durft, wegen
ur mis-maaktheyd , haar hoofd niet

p-beurcn , nog haar oogen , diefe van

r^chaamt naar er voeten geflagen heeft,

i.jniet open doen ; ook lalfe onder 't getal

jder fchoone en beminde niet kunnen ge-

ekcnt worden, 't en zy dat lbo hoog een

orll haar fchoon waardeert eii bemindt
Jlals die daar is de Wijfe , de Rcgtvaerdige,

-d'üyt-verkoorene , de Wel-vaard fijns

iRijks, een Toevlugt der arme vervolgde,

. jde ope Poort der vremdehngen,deHand-
jhaver der Geleerde , 't Cieraad der Perfc

. . ifiancn , de Suyl en Schraag van 't Mahu-
jmedfch geloof, een Itarke voet van ande-

jre Koningen en Vorften , .ibubtkeryét

[Nakomeling ^ibumjjen^ Godt geefhem
leen lang leven, een vrolijke moet, en
.! vermeer lijn gaven. Wanthyisdc goed-
Idaadigfte en lofwaardigfte onder de
Rijklten , en een pronk aller deugden en
goedheden. Wie onder de fchaduw fijner

genade ruft , diens gebreeken zijn on-

j.
i itrafbaar : een vyand moet ymand onder

E'iem
tot een vriend worden.

Al d'andcrc knegten en dienaaren word
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11 SCHICH SaDI
een fekcre laften verrigting op-geleyd

cn zijn , wanneerfe door traaghcyd (

in wilden nalatig zijn, billijk ftraf-waarj

dig ; maar de Munniken , ( welke ik my]
aan-gelien mijn gering vermogen , ooi

gelijk agt) die wy rijklijk der grooti

Heeren gaven genieten , betaamd , om
ampt daar in te verrigtcn , dat wy naam-

lijk dc weldaden fulkcr Heeren met loi

verheften , en naerftig voor haar bidden d

dog datlbodanig ampt in af-welenheyd

van haar , en in 't verborgen gepleegd]

word , is beter, dan dat 'et openbaar en

in haar by-zijn gefchied : want anders

fchijnt et feer na vleyery en pluyniftrij-

kery gelijk te wefen ; 't welk ik nogtans

\er van dit mijn werk wil af-gelaten heb-|

ben. De hemel verheugde hgenllrekte

fijn ronde rug gefegcnt uyt , als de Moe-
der der tijd een Soon , gelijk gy zijt , ge-i

boren had.

*tIsgroote wijsheyd, dat de wonder-

bare Schepper der Wereld her menrch-l

lijk wefen loodanig een uyt-verkore die-

naar geeft, en fijn Raad -gever zijn

laat. Wel dien , die fulks naerftig in agt

neemt , en allo een goede naam ver-

werft : hy bekomt daar door onfterflijke

goeden , dat is, een loft^clijke na roem.

Want of*t lighaam fchoon fterft , fo laat

«ogtans'tgedagtenis fijns goede naams,
welk
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V00iv-Ki:UEN. 2J
welk op geleerde tongen fweefc , hem

1 iet fterven. Hoe-wel , o groote Heer

!

daar weynig aangelegen is, ofde Ge-
serden u lof verheffen of niet. Want

[qfat heeft een van natuur fchoon aan-
eligt 't blanketfel van noode ?

OntfchHldinge van ftjn verlating
des Hojs,

At ik *t Hof des grooten Heers
dus-lang foonaerftigniet, als ik

_ wel plag, befogt heb, is d'oorfaak,
mm^i ik my in doeffcning mijner faken ge-
liYverd heb. Als d'Indiannlche gefanten

bufurtzumhir{Naufchirwans Kanfelier)
aiet meer wiften te berifpen , dan dat hy
ftijn reden te langfaam had uyt-gebrogt,
.•lat dc toe-hoorders lan^ haoden moe-
.ren op-merken , eerfe lijn reden vaten
ccoften j 't welk hy vernemende , ging

i'.naardus tekeer: Bedenken en befinnen
L ttgeen men fprekenvvil, is beter, dan
.tgefprokene berouwen. Een bedaagc
verltandig man bedenkt eerft , en fpreckt
daar na. Men moet geen woord on-over-

i-.wogen voort-brengen, spreek maar wel

:

bf t langfaam gelchied, daar is niet aan
gelegen. Eerft bepeyns , dan fpreek , en

hoaw
^r'il (/) Dcfe '^ftfurtz.Hmhir is Nétu/chimaru Kaiifc-

fier, cn een vcrilandig man gcwecft.
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6CHICH 6ADI

houw dan met reden weer op ; eer mc
fcggen moet : Houw op : 't is lang ge

liocg. Door de reden overtreft de menie

d onvernuftige Dieren : rnaar die over

treffen u, ibgy Ibndervcrftand , enqu
lijk Ipreekt.

Als ik ten hoov', in't by-zijn dcrVorfte

en Hcercn, daar geleerde luydcn t'fame

komen , en 't rondeel der Wijfen te zij

plag , my wilde fien laten , om my , doo

mijn woorden , in eenig aan-ficn te ma
ken , foud ik fot en dwaas te werk gaan

en niet-waerdige waaren voor eenPrin

te koop brengen ? Een flegte fteen ma
op de markt , daar men fijne fleene

verkoopt , de waarde van een graan nie

gelden. Een fakkel fal by de klare So
geen Ichijnlèl van hem geven. De hoog

i\c toorn , als hy onder aan 't geberg

Elvvend
(
m ) ftaat , fal klcyn ichijnen.

Wie fijn hals uyt hoog-moed verheft , najj

dien doelen de vyanden 't eerit , en hy is|

feif dborliaak van iijn val. Houd Sadi fig.;

nederig, deemoedig en in- getrokken, loo*

blijft hy feker. Want niemand komt mec|

dien te krijgen , die onder leyd. Daarom^

is 't goed in deemoed alleen te futen , en

wel na te denken , wat men voor de luy-

den,

(m) Elwcnd isccnhoogcn berg in Perflfen , en

een arm van Taurus,loopendc niet ver van deStadt

Xasbm.
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en voor-neemlijk , voor hooge en

leerde, brengen wil.

V Is beftj een ding hedagt<,

Ber V '^ord ten toon gebragt.

Wie dat een huys "^il bowVeen,

Moet ecrji degrond yertrowsten.

Uk famel en hegt bloemen tTamen;
laar niet in den hof : ik ben wel fchcon ;

laar niet in Kanaan. (n) Als de wijfe

j^man (o) gevraagt wicrd , van wien hy

)g fijn voorfichtigheyd geleerd had?
itvvoordde hy : van de blinden. Want
[e Tullen haar voeten niet voort fetten,

^or-le een fckere grond gevoeld heb-
rn. Men moet altijd eer op d uytgang,

kn op d 'ingang van een plaats bedagt

tijn.

Verfoek eerft uw Harkte , en toon u
h'v s een man , eer gy een wijfneemt. Een
" laan kan fijn s gelijk in denflrijd wel

)ldoen ; maar wat kan hy tegen een
lavik, die, als met yfere klauwen gewa-

: Tent, hem overvalt, uytregten ?

De Kat is, als een Leeuw, tegen de
B Muys;

(n) Jn Kanaan) Da.ir mee inecnt hy Jofeph, dli^

ft Kanaan in Egypten verkogt wierd. V^at de
ïrfliaanen van diens boven-maate fchoonheyd
[ggcn.falin't ecifte boek, agtcr twee-en- vccr-
jrte Hooft- ftuk, gefeyd worden.
(o) Lokfff^n, van wien in't eynd defes boeks> by

ijn faag;en en verdigtlelen gemeld fal worden,is>fo

Pciifeis feggen,ecift een Bakkers knegt gewccrt.
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i6 6CHICH 5aDI
Muys ; maar als een Muys , teecn cc
lygcr,in tltrijden.

Ik erken mijn gebreken wel , diem
indefe mijnarbeyd ietwes fouden kun
nen te rug houden : maar ik verlaat m
cn fteun op de deugd der grootc m
coed-gunftige Heeren , de welke de ge
breken haarer onderdanen en ootmoedi
gen bedekken , en tot de laftcr der gerin
geen nederige tentdekken geen grooc
luft hebben.
Dus heb ik iets uyt gcdcnkwaerdig

faken, gefchiedeniflen , en daden der aai

oude Koningen , door een korte weg , by:

een brengen,en,met nadenkelijke Spreu-f
ken en Vaarfen , ook met een een deelp

van mijn befte leven, aan den dag bren-
gen willen.

Ve tijd, die alteS o'^cerftreeft.

Verduurd al^pat-fegeefp^

Wat -Stefen heeft,

of leeft T

Sy drukt mijn lichaam yafl naar d^aarde ,

Vaarfymy eerji uyt baarde.

Maar defe Gaarde,

O "baarde ,

£nf^igt niet yoor haar hterfcbappy

:

Vees Gaardeƒ»/ aan dj
^ïl* Eew^-gety

Vanmy
Cituy^
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VOOK-KiiUEN.
Get ttygen . Mooght gydie betreedt^

Sofluyt mji bidd* tl^ heede^

In «Tb geheede'

Dan meede.

in d uyt-wcrking van dit boek , heb
> ;k my benaerfti^t , om fo wel kortheyd in

Woorden, als in vertelling der laken tc

jtebruykcn , en heb dcfe Roofen-gaard,

Oa manier van degrootc Paradij s-gaard,

jnet agt ingangen (/>) gefet, of m agt

L kloeken vervat en af-gcdeelt. Op dat den

f. J^elcr , door d'order , te beter vermaak
ilaar in hebben mogt.

De tljdy warneer ik^ ( d'Auteur)

dit Boel^ gefchre'ren heb ,

As , na de vlugt des Propheet
[Mahumedsjjin't fes-honderd en
fes-en-vijftigfte jaar. [Na Chri-

i geboorte, 'tduylend, twee-honderd

n leven-en-vijftigfte jaar.] Ons infigt is

eweeft , met het geen wy gefchreven

ebben, goede raad te willen geven ; hier

ie<^ hebben wy u Godt bevolen , en zijn

aar van gefcheyden

.

B z

(p) Dc Pcrfliancn vcrdigtcn wondcr-feldfame
dingen van *t Paradijs; onder andere fèggcn fy, dat*

^clijk'cr feven Hellen , alfo ook leven Paradijfen in

begin gefchapen zijn, Maar 't agtftc is*cr o^
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iS 5CHICH 6adi Voor-reden.

defc wijs by geraakt ; Daar is een koning van Pcrf-

fcn gcweeft, '^th genaamd, groot-vader van '2s(iw|

ruth , dicuyt over-moet als een God woud geèert|

zijn } en, tot pragt fi)ner heerlijkheyd , een kofte<-

lijk Paradijs deê bouwen , aan *t welk veel miljoe-

nen gelds te kofte geleyd wierd. Als nu 't fclvc vol-

tooyt was> en de Koning , om 'c te befien , daar na
toe rcyrdc> quam *cr een dikke damp en nevel

|

't Paradijs bevatten, die't uyt haar oogen heeft

weg-genomcn, dat 'et ook tot opdefen dag weg
gebleven is. Dit , feggen fy, heeft nuGodt by dc

feven andere Paradijfen in bewaring genomen.
Enwijlder nuagt Paradijfen zijn , of een agt«

voud Paradijs, ( 't welk,fo 't fchijnt,onfen Auteur

liever wil) en tot elk een ingang is , fpreekt hy in

een ^aranomafia , of twee gelijk-klankigc woorden
iig vermakende, Tz^un behefcht behefcht bab. Sicttti

Paradifits cum %, portis Jive partibit} j gelijk *t Para-

dijs met agt poorten , of agtdcrhande , agtderley.

Want bah heeft niet alleen pertaw een Poort , maar

ook modumj genus»

TA-
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I

TAFEL
van de

BOEK EN
Die in dit Werk begrepen zijn.

Het eerfie JSoeJ^.

Van 't gemoed en de zeden der Ko~
ningeii-

[ De twee laatftc Gcfchicdcniflen defcs Boeks zija

in S A D I Gulnfian niet tc vinden : dan 't zijn

nieuwe cn waaragtigc Gcfchicdeniflcn : maar
om fckcrc oorfakca daai by-gevocgd. j

Het f^eede Boe^,

Van de aard en zeden der Derwifchen ,

of PerfTifche Munnikken.

Het darde Boef^.

Van de gcrulthoid van een vredig Ge-
moed.

Het vierde Boel^.

Van de nuttighcyd van 't S wijgen.

Het 'lijfde BoeJ^,

Jni Van de Liefde en de Jeugd.

'I
B ?
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Hetfip BoeJ^.

Van de Swakheyd en Ouderdom,

Hetfeyende Boel(,

Van de Kindcr-tugt en goede zedeii.

Het agtfte Boei^.

Van de manier om wel met luyden tc
kunnen om-gaan, door treffelijke

Regelen en opreek-woordcn voor-
geitcic.
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PERSSIAANSCHE

ROOSENGAARD.
Het eerfte Boek.

Van V Gemoed en de ^den
der Koninien.

EERSTE HOOFD-STUK,
Ein onfchuldig ter dood gedoemde

'^Qtd yerloji.

Eker Koning, toornig zijnde,

beval eens , een onlchuldigc

rerdoodte brengen. Delen,

geen hoop tot fijn leven meer
overig fiende, begoft heftig

op den Koning uyt te varen en te fchel-

dcn. Want een , die in vertwijffeling

komt, ontfiet fignict 'tgeen hem inde
lin komt over de tong ce werpen ; in

voegen dat wanhoop gemeenlijk mee
ftouthcyd verfeld is. Gelijk ook een
beanglte kat geen hond ontliet aan te

vaerdcn. En ymand, mctangften gevaar

omcingelt zijnde , grijpt wel , fo hy geen
ander uytvlugt fiet, met fijn bloote hand
in een fcharp Iwacrd.

B 4 De
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UL fvoniilg du merkende, vraagde, wat
dog dees verwefene nog voor woorden
maakte ? Magtigfte Koning , antwoorde
een fijner Raden die Teer befchcydcn
was , her Paradijs , feyd hy , hoord de
geene, die hun toorn weren te matigen,
en gacrn vergeven. Door welke reden%
des Konings toorn in Ibodanige barm
hartigheyd veranderde , dat hy de ge-
doemde 't leven Ichonk. Waarover ee«
ander Hof-dienaar,den voorigen niet wel
letten mogende, dus uytvoer ; *t Is in ons
land nimmer 't gebruyk geweeft,in s Ko-
nings by zijn , anders dan de waarheyd
telpreken. Dees gedoemde heeft den
Koning op *t hoogft gelaftert en veragt.
Welke woorden iie Koning gantfch

qualijk neemende , dus bejegende : Des
anderen leugen hoorde ik veel liever, dan
uw waarheyd. Want fijn leugen doelde op
iet goeds : wijl hy fig bemocyde mee
des arme menfchen welvaard te redden;
maar uw waarheyd is alleen uyt om des-
felfs ondergang. Onwaarheyd, pleegen
de Wijfen te leggen , die tot vrede diend,
is beter, dan waarheyd die oproer en
verderf baard.

me by fijn Heer iet geld, en dog iet anders

foekt,

V.m -^at Jijn naajfen diend tot mt , die

yitryloeJ^t.

Twee-
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Tweede Hoofd-ftuk.

Op'fchrift voorfeker Lptfl huys.

Eridun , Koning van Perflen , had
voor fijn lufthuysdele Vaarfen mee
gulde letteren laten fchrijven:

Ve Wereld bbjft met ecu-^igjiaany

Sy moet met barepragt yergaan.

Vies, Broeder , '^eji «1l> hart alken

Op hem, dieyder in 'tgemeen
Ve Werelt maar tot herberg ga^.

Keer uge'^iüig yan haar afy
En laat rug en leyen niet

An hare goederen J^leyen. Siet y

Sy heeft *er menig aangehaald,

En eerfi metfchijn yan yreugd hefiraald ;

Maar , ag [ als yreugde l^omenfow^y
Gebragt in droefhejd, ramp en röwTïr,

En als terflagt-bani^ heen-gele}d,

TKanneer de vroome ziele feyd ,

Te 'billen 'Willig fcheyden af,

So agtfe Throon nog Schepter-ftaf.
Van fcheeld haargoud en dre^^niet yeel^

En eyen^lpel verl^rijgtp ^er deel.

B f Darde
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3* il'eRSSIAAKSCHE

Darde Hoofd-ftuk.

Een Konïnos droom,

SEker Koning van Korafan ver-

Ichcen eens de Sultan Magmud
Sebugdegin,toen meer dan honderd

jaren dood geweeft hebbende , in den

droom, als ofc hy , hoewel huyd nog hair

meer aan hem was, even-wel met d oc^cn

lig naar'tvenfter van fijnPalays keerde.

Defen droom dorft geen van de Wijlen

onderftaan uyc te leggen ; dan een Der-
wifch , of arme Munnik , die fig dus liet

hooren : Die in uw droom verfchcen

,

ïpeurd cn fiec, dat fijn Rijk onder een

anders geweld gekomen is. O ! hoe veel

voor-treffelijke en aanfienlijke luyden

leggen onder d'Aarde ! van welke ook
niet een ecnig blijk meer tuygen kan

datfe geweeft zijn , dan een fuik oud ver-

rot aas en gebeent ; de gedagteni« en

Naam van de hoog-beroemde Naufchir-

wan {a) fal nimmer fterven, oft hy ichooa

Toor lang gefturven is.

Voi goedy en Ibm «Tb leyen ; eer

Men yan u feyd : hy is niet meer,

(ét) Naufchirwan is een wijs en regtvaerdtg

Koning gewccft , die vaak in haar gcfclucdcnis-

bocKco gedagt woi<i*

Vier-

i
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Vierde Hoofd-ftuk,

f^an een Konings Soon^ die mismaakt van
gefiaïty dog met deugd yercierd -^as,

SEkcr Koning van Pcrflcn had onder

andere kinderen ook een Soon , die

kort en mis-maakt van lighaam was;

daar nogtansfijn broeders lang, fchoon

van aangefigt,en braaf van gellalt waren.

Sijn Vader, hem eens aanficnde, wurp
hem daar over een ftuurs gefigc toe ; daar

de Soon , een fpits vernuft hebbende,

hem dus op bejegende : O Vader , 't is

veel treffelijker l een kleyn pcrfoon mee
vcrltand en gefchiktheyd, dan een plom-
pen onwetenden Reus te wefen. Groote
dingen worden niet altijd in groote waar-

de gehouden.
Een Schaap is een reyn , maar een

Olyfant een onreyn Dier.

Syon is de kleynfte onder de Bergen

der Wereld, ennogtans groot vanGodc
geacht. Hoor wat eens een mager, dog
-wijs man , tot een vetten bngefchiktea

bottert fey

:

^fog is een rang Arahifch Paerd

Meer daneenjlalvol^fels '^aerd*

B 6

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C 28



36 Ferssiaansche
De Vader , defe reden gehoord heb-

bende , begoft re lacchen maar andere

die daar by waren loofden fijn verftand

en vernuft , dade daar uyt bemerkten;
U'aar over de broeders quaad wierden.

Wi'J '^eter "^at inymavd "^oont

,

j4h hy aan *t oorgeen h/ijJ^en toond,

Ofhy een d-^.tas of'^ijfe zy ?

GeftaU enfetgeen '^ijsheydby.

Verfianden toond niet yoor het oog.

Ben laag vernuft dat yliegt '^pel hoofr,

Agt lijeyne bosjes niet te \lijny

Daar l^anfomtijds een Tyger zjijn.

Kort daar na begaf 't fig dat de Koning
tegen fijn vyanden moeft te veld trekken,

y Bey de Legers ftonden in volle rulting

tegen malkander. D eerfte die met fijn

Paerd hervoor fprong , en fig ten ftrijd

ftelde, was dees miswolfe jongeling. Sijn

tong was foo wel als fijn hart met moed
befwangert. Vyand , fprak hy , ik fal die

nier zijn, diens rug gy in'tgevegt fulc

aanblikken ; maar diens kop gy tulfchen

ftofen bioed fult tegen fien.

( Wieftg ten (^ijg begeeft ,Jpeelt om fijn eygen

bloed:

Haar die denfirijd ontloopt , al *t leger af-

hreul^doet)

Hy, dit gefegt hebbende , viel moedig
aan, verfloeg eenige dappere mannen , en

dreef
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Roos^ . i,Boek. 57
•dreef d'anderen in de viiigc. Dan men
fegt , dat hy lijn weynig by-liebbend
volk , dat eerft , voor de grootheyd van
i'syyands Leger fchrikkcnde , deynfen

I
wilde , dus aanfprak : 11a dappere man-

m nen, volg my , en Itry moedig , dat men u
' voor al geen wijfs kleederen {a) moet

waerdig achten ; en datfe , door hem dus
aangemoedigt zijnde , met gelijke macht
op den vyand aangedrongen , en na dap-
per gevegt 't veld behouden hebben.
Na defe zege quam hy weOr tot fijn

Vader, leggende : Gy hebt my na *t mis-
geftalt mijns lighaams aangelien , maar
een vroom en dapper gemoed moet niet
na 't lighaams groote 'gewaerdecrt wor-
den. Een mager Paerd is in de krijg

veel nutter en bequamer, dan een eemc-
fte Os.

De Vader viel hem om den hals, kufte
fijn hoofd en oogen,en fijn liefde tot hem
nam hoe langer hoe meer toe, dat hy hem
ook naderhand tot Stadt-houder van fijn

1 Rijk maakte. Sijn Broeders, hem dit be-

P nijdende , fogten dit om te ftooten , en
beraamden dies, hem van kant te helpen;
om welk te doen , fy vergif in fijn fpijs

mengden i maar fijn Sufter , door een
venfter dit fiende , maakte geluyd , om
hem te waar-fchouwen ; waar over hy
ftraks, het bedrog merkende, fijn hand

vai9

ijs

»»'
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van de IciioLci te rug haalde. Wy heb-

ben nu, fprak hy, de tijd beleeft , dat men
de vroome en bequame loekt uyt het

midden te rooven , en dat de onbequame
door dvvafe fugt daar Ibekeii in te drin-

gen. Maar

Ifooyt falfig ymand onder d^VyUhefcher*
ming geyen.

Al fouT» der ooJ^ op V lejl geen adelaar meer
Uyen,

Als de Vader fulks ter ooren quam, dat
naamlijk fijn Soonen hun Broeder ge-
fogt hadden om *t leven te brengen , be-
keef hy hen dappcr^en op datfe evenwel

gaf hy elk voor lig een deel Lands toe
oelitting.

Tien arme Munnikken kunnen wel on-
der een deeken Haapen ; maar twee Ko-
ningen kunnen lig in een Rijk niet ver-
draagen.

Een Godtvnigtige eet de helft van fijn

Brood , en deelt de reft aan d'Armen.
Maar een Koning, al heeft hyeen heel
Rijk onder hem gebragt , tragt nog om
een ander te winnen.

(rt) By de Perfïiaanen is \ gebruyk , als een SoN
daat lie «iet mann'lijk gequeeten.offondcrgrootc
nood devlugt genomen heeft, en d'Óverheyd hem
aan*t leven niet ftraflFenwil > dat hy in wijfs ge-

waad > tot fchimp CQ fpot^ dooi 'c gantfch Leger
gaaa

vredig met malkander
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gaan moet. Sulks heeft ook , by Koning Abas
' tijd , een voorneem Heer , Schamlu Alikiilichan

genaamt , Stadt-hoiider van Korafan , moeten
doen , als hy in 't gevegt tegen Tameras , Vorft der

Georgiaanen , fonderipits te bieden, daar'tnog»

tans de gelegentheyd toc-ftond , terug gewcekcn
was. En heeft daarom in wijfs-kleeding, met ope

gefigt^'een gantfchc dag in 't Veld-leger onder de

Soudeniers rond*om moeten gaan.

:0»

Vijfde Hoofd-ftuk.

l^an een deel RoovcYSj en eenfchoo*

nen longen,

P fekerc tijd hadden eens een deel

cTaam-loopendc Roovers inAra-

bicn een Berg ingenomen , en

daar een enge pas befet ; waar door d'In-

woonders des Lands geen vrije weg meer

hadden. Ook wierdcn 'sKonings Sou-

deniers , die uyt-gefonden waaren om
dien weg te veyligen , van haar , alfoofe

figftark befchanft hadden, verweldigt;

'twelkby deReyfende groote vrees en

fchrik veroorfaakte. De Koning , hier

over bedugt , deê ftraks den Raad verga-

deren , om middel te raamen , hoe men
ditonheyl op'tbequaamft mogt bejege-

nen ; naademaal te beforgen was , dat-

fe , foofe verder in-neftelden , daar naa
qua-
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40 PERSSlAAlNlöCüfc

qualijk uyc haar vcx>rdeel fouden te bren-
gen weclen. Een boom die eerft geplant
IS , kan van een (tark man ligt weCr uyc-
getrokken worden ; maar lbo hy lang
gcftaan heeft, en diep in-geworcelt is, ul
men hem met een gefpan (dat i^,les)
Paerden niet kunnen uyt-trekken. Een
vloed kan men by fijn oorfpronk met eea
kleynedam tegen-houden ; maarfbohy
/ig vermeerd, (al m' 'er ten lefte met geen
Olyfant kunnen deur-waadden.
Kort , men befloot een-ftemmig , Be-

fpieders uyt te fenden , om t'onderfoe-
ken , waar , en hoe men de Roovers belt
kon by-koomen. Dit gedaan zijnde,
wierden eenige kloeke mannen uytge-
fchikt , die , wel op 's vyands verhouding
gefpitft zijnde, haar beneden den berg,
in de klooven en fpelonkcn , verborgen
hielden. De Roovers nu , 's daags , naa
haar gewoonte, op roofuyt-geweeft heb-
bende

, tegen de nagt weêr-komende,
leyden buyt en wapens af, en wierden
van een fchielijke diepe flaap, haar eerfte
vyand , aangegreepen , van welke haar
oogen, gelijk de Sou van een donkere
wolk , over-vallen , en waardoor fy van
haar vervolgers , gelijk Jonas van den
Walvis, onvoorfiens befnapt wierden.

Want die fig in de fpelonken ver-
fchuyld hadden > quamen haar haaftig

over-
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ver-vallen en verweldigen, en voerden

ergcboeyd naar den Koning, die Araks

eval, haaraltcmaal vaftte fettcn. On-
er dcfc Roovers was ook een Jongen,

!ic uytmuntcnd fchoon van aangefigt, en

_raar van geflalt was ; daar Roos nog

Lely , in haar geurige bloejing , vermaak

by geeven kort. Als dcefen een Wifier

( foo noemen fy de Koninglijke Raaden)

anfag.porde fijn aan-minnelijke fchoon-

te hem ftraks toi befinning. Waar op

hy, voor de Koning een voed-vai doende,

en 's Konings voet-bank kuffende , hem
badt, deefe |ongen 'c leeven te fchenken,

en hem tot üjn Dienaar re geeven. Maar
de Koning, fijn voor-hootó wat fronffen-

de , toonde fig dit te mis-haagen. Uyt
een boos-aardige , fprak hy , fal felde iet

goeds voord-koomen. Een ontugtige

met deugd beleggen , is even foo veel,

als Nooten op een Kogel leggen. *tl£

beft ftam met wortel uyt te roejen.

Het vuur uytr-blu(fen , en de vonken in

d afch laaten : Een Slang dooden , en

haar jongen fpaaren , fal geen wijs Maas
raad nog doen zijn.

Of de Wolken fchoon water des lee-

vens regenden , en 't land op 't vrugt-

baarft maakten , foo fult gy dog van

Wilgen geen vrugt faamelen.

Breng met een ontugtige uw tijd niet

ver-
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vergeefs toe : gy fult uyt een wild ri
geen Suyker fuygen.
De Wificr, dcfe reden des Konin

wel toeftaan moetende , en fijn hoog ve:
ftand met tocwcnffing van lang-duurend
regeering 'roemende , kon evenwel ni
Jaten dus aan te houden : O Koning

!

de Jongen alree van haar fchelm-ftu'kke
iet geleerd had , foo foud' hy ook een ha
rergcfellenzijn. Maar ik, uw knegi
hoop en vertrouw vaftelijk , wen hy me
vroome en deugdfame luyden omgaat ;

dat hy ook deugd fal aan-nemen. Hy i

nu nog een kind , en mids hy hem noj
met lang by haar heeft opgehouden , fa
de lafter der roovery fijngemoed nog niei
verkeerd hebben.
Niemand word volmaakt : maar elkj.

bloot en ledig gebooren ; op defe ftatJ.
planten onfe ouders , na datfe zijn, 't Ma- 1..

humedfch, Joodfch, Chriften oft Hey-
denfch geloof. t'

Noachs foon hield fig by de godloofen;
daar door moeft hy 't fiuys der voor-feg-
ging derven (a). Maar de Hond der Pel-
grims , by de Spelonk des grootcn bergs»
wierd , door 't verkeren met vroome luy-
den, in weynig dagen een menfch. (3)
Hy (de Wifier) kreeg ook andere,

die een woord fprceken mogten , in zijn
vcrfoek te hulps waar door de Koning
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leften bewoogen wierd , de Jongea

cleeven , en hem den Wilier te Ichen-

ktn-y dog mee defe woorden : Ikfchenk

den Jonge ; hoe-wel ik, voor my,'t niet

^ aadiaam agc Weetge niet wat baal, de
^ deld Ruftams Vader , tot hem (

c) ( fijn

ooonjplag te leggenrAgt geen vyand,wic

by ook zy , te geVing en magtloos s men
^^necft weleergelien dat eenftroom,die

ayt een kleynefpring-adcr voord-quam,

fig vermcerd, en een belaadde Kemel
eg-gevoerd heeft.

De VVifier , dit weynig agtende , nam
len Jongen mee naar huys : hy liet hem
/el en koftlijk optrekken , en gaf hem
en Meelter , die hem in alle deugden en

etenfchappen onder-rigten moeft. In

p-elke de Jongen ook fo toenam , dat hy

pan elk , die hem fag en hoorde , behaagt

'ierd. Waar over de Wifier hem eens be-

.ond by den Koning leer te roemen/ejg-

tende,dat hy d'ondcrrigtine der Wijlen

» .*o had ingcfogen , dat hy nu haar.felfniet

ii.'behoefde^e wijken j ook, dat hygeen

-quadc nukken meer aan (ig fpeurenliet.

Waar op de Koning , met eenlacchcnde

^mond, hem dit ten antwoort gaf:

f
heefmen eenen Wolf gelijk een Menfcb

I ge'^ent ,

I
So blijft hemeven-'^el der Wolven aatt on>*

L trent.m Twee
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Twee jaren daar na gebeurden t dat
een Soldaat van Zaila , een reuklool-
vogel

, deefe Jongen, die zijn LancJ
man was, quam bcfoecken ; de feh
maakte met hem eroote vriendfchap , <

quam fo ver met hem, datfe haar t'iamc
verfwoeren, den Wi(ler,ncffens zijn twt
öoonen ombragtcn, met een groote buT
van daer hepen , en na haar Vaderlan
Zi-aira keerden. i

De Koning, dit gruwel-ftuk ter oore
Koomende, verlchnkte, en beet in zij
vinger, feggende;

\Hoe kan men van quaat yfer een goe
iwaard maken? Nooyt fal een verkeerd
fegt worden.
De regen, die nimmer zijn natuur vera

dert, fal in tuynen en hoven klapper-rou
len en alder-ley fchoone bloemen ; maa
op foute en onvruchtbare plaatfen nie
dan diftelen voortbrengen. f
Een brak onvruchtbaar land fal geen

Kooren-airen voortbrengen. Daaron
hoeft men zaad nog tijd da^optever-
quiften.

Quaa luyden goed doen, is even fc

veel, alsgo<} luyden quaad doen.
Noachs Soon (a) nioell , om dat hy lïg

by de godloofen hiel , het huys der voor-
legging milTen.

Oc PcrfTIancn vcrficrcn uyt d'Alkoran , dai
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[ach onder zijn Sooncn ccn Godloofe gehad

i icft , die , ten tijd der Sundvlocd , alsle in

li Krk gingen, fig bv de dvvaafe fpotters gehouden,

-i , O? de Vader hem fchoon riep en waarlchoudc,

ner niet in d'Ark gewild heeft j maat dat hy haar

P Itwoordde , fxg met fijn geiellen wel voor 't wa-

i , ff op een hoogc berg te willen berden

.

i (b) Wat fy van een Hond, die een Mentch louw

U'orden zijn,belacchelijk fchrijven en geloovcn,

I by <yelegenhevd der gefchiedenis van de leve Sla-

irs^'^diein d'agtftc vervolging onder Kcyfcr Dc-

ms in de Steen klooven bemuurd wielden , waac

.nnin'tboek van't leven en lijden der Hcyligen,

jesgelijks in de Kalender der Hcyligen van An-

[iiesHondorfte lefenis, van Mahomet verficrd>

iTTk't Hoofd-ftuk Suret Alkefef genaamt belchre-

É . Jen , en van de Perffilchc Uyilegger met vcrfchey-

l.Lt byvoegfclen vermeerd. Wy (uilen den nieus-

*
iierigen Lefer in een byfondcr Hoofd ftuk fulks

jierby fetten.

> (c^ Ruttam is ccn Koning van Pctflcn gewecft,

p. tn heeft in't landfchap Drangiana , nu Siziftan

L:*eheeten , zijn zetel gchadt. Defen foud* een

'Viapper Held geweeft zijn , by wien-fc vaak haai

'roorneemae helden vergelijken.

Sefte Hoofd-ftuk.

^Fan de Hond diegefproken y ent ware

Geloof aangenomen heeft,

M^L^ Eker Koning van Per(ren,Dakianu$

UN genaamt, fijn zetel niet ver van de

\KJ wijdberoemde Stadt Nagtzuan, m *t

M[ land-
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4Cj Jt'EIlSSlAANSCHE
landfchapKarabach gelegen , hebbend,
ocffende fig , naar 't Hcydens gebruyk
met atgodery-pleging. Twee fijner Ra
den, en een Trawant,lig hier aan ftootcn_
de , als merkende de dwaasheyd omtrenl^
hetHeydenfch Geloof, en dat de gebaarf
dicnften, die men d'Afgoden deê , geeAv
nut en heyl aan de ziel verlchaffen kon< :r

den,verlietcn dies 't Koninglijk hof. Deü ru-^j

nu op reys wefende , ontmoeten onder. M
weeg een Schaap- harder; die, als hydeiüfl
waar-om van haar Hof-verlating en reys
gewaar wierd , (ig mee in haar gèfelfchap i-

begaf, als t'famen tot haar oogmerk heb-
bende, om de ware Godt te foeken.
Defe Schaap-harder had een Hond,dieli/

naa gewoonte hem navolgde. MaaraJs
fy daar l\varigheyd over maakten, en
vreesden dat clc Hond, alfo hy bellen aan
had, haar *s nagts, wen-fe hier ofdaar
in 't verborgen gingen flapen , eenig on-
raad te weeg brengen mogt , beraamden
fy , den Hond van haar te jagen . 't Welk
iy doen willende, den Hond wederftreef-

jö?

de.Waar over een van haar fijn Sabel uyt- u

trok , en de Hond een been afhieuw. De
Hond efter volgde met drie beenen

;

waarom hy ook aan 't ander verminkt
wierd. Des niet-te-min hompelde hy op
twee beenen na. Om welkte beletten
hy ook *t darde, en als hynog na hup-

pelde

1*-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C 28



iv O O b ii N-ü A A R D. i»Boek» 47

^Ide , ook 't vierde quijt raakte. Hier

begoft de Hond te lpreeken,en vraag-

, waarom datfe dus met hem leefden,

ii waarle heen dagten ? Wy hcbben,rpra-

r~
n ry,voor ons genomen de waare Godc

fockken, en die alleen te dienen.

IWelk de Hond met woorden te kennen

fif meO te willen doen . Over welk

eemd werk de Pelgrims vcrfchrikten en

ikommert wierden. t' Samen gcraad-

iiaagt hebbende watfe hier in doen fou-

^.cïijen , beftemdcn fe eendragrig den Hond
I jtieê te neemen , en droegen hcni , d'een

wjad'ander, op defchouders. Na datfe

vat gegaan hadden , qiiamen-fe aan een

sTooten berg , daar een diepe Spelonk in

kzsy waarfe den hond voor aan in leyden,

in in welke fyhaar tot den flaap bega-

ren. Ondertu^^chen mocft de Hond wagt

lOuden , en niemand in de Spelonk laten;

,h (
fchrijft Mahumed in 't gemelde

'r^ooft-ftuk ) als 'er ymand deefe Maapers

. Bad willen komen befchadigen , hoe Ibu

te
Hond haar verfchrikt en weg-gejaagt

ebben.
[v Als defe Slaapers ontwaakten, meen-
r Hen fy maar wcynig uuren geflapen te

; nebben. Sy fonden , om haar honger te

r i^erfaden , een van haar in de naalï-leg-

l|JigendeStadt, om fpijs tekoopen. Defen
ndeStadtkoomende, verwonderde lig

over
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[
over de klccnte van dat volk : [^cmerk

hy, en zijn gefellen, veel grooter waren.

De Stedelingen, zijn geldfoweynii
kennende , als zijn Ipraak verftaandeln

bragtcn hem voor haar Koning , die doo
een Tolk met hem Iprak. De Koning
van hem, door den Tolk, verftaande , da
den Koning, van welke Ty, fofymeen
den , gifter uytgcgaan waren , Dakianuj
geheeten had , liet in de Jaar-boeken na
loeken , in wat tijd delen Koning ge-

leefd had. Waer in bevonden w ierd , dat

hy al negen honderd jaren dood gewee
had. Dus lang hadden fygeflaapen; e

zijn elke nagt van een Engel , die by haa

quam , omgekeerd , op dat haar klederen

niet verrotten fouden. De Koning, vra

gendena (ijn mec-gefellen, en verftaan-

de datle in de Spelonk van dien grooten

berg waren,ging daar op met ziin gantlch

Hot-gefin , om dit w onder-volk te fien,

naarcien berg. Daar komende , verfogt

de groote aan den Koning, oft hy een

weynig voor de Spelonk wilde wagten,

tot hy 't zijn makkers eerft aen-gefeyd

had. Maar defe, van hem verneemende
dat er fo veel jaren na haar uytgang voor-

by waaren , en dat de wereld thans een

andere voor hair onbekende wereld

was, baden Godt, datfe voor de luyden

verborgen blijven , en niet in haar ge-
meen-
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O O S E N-G AARD. I BoeL i9

eenlchap komen mogtcn ï en dat hy 'cr

lide..j)ordcr leydcn cn bcwaaren w:
'

Sulks verhoorde Godt. So datfe nog
lyden op defen dag hoe langer hoe ver-

r in dien berg gaan.

Als de Koning fag , dat 'cr niemand
n haar weder quam , nog aldaar te vin-

n was , keerde hy weer naar huys , en
rak : Godt heeft haar wég-genomen-.

irJatcnde , tot haar gedagtenis, voor in de
ïond der Spelonk een heerlijke bcgraaf-

I ^ü^nis oprigcen ; desgelijks ook een voor

e Hond , een weynig meer voor aan : dc
ifHïlve fouden nog flaan, envandeBeê-
aards- broeders bcfogt worden . En

^
:yclken daar bidden wilfen , moeten eerft

jfiet groore eerbiedigheyd des Honds
raf kuffen , cn by dat , den ingang van
ar aandagt en gebedt maken.

Sevcnde Hoofd-ftuk.

Van een wijs en gelukkig Jongeling

y

die benijd wierd,

N 't Hof van den Koning Aglemefdi,
heb ik fcker Jongeling , diens Vader

1^
een voorneem man was,gefien; welks

Mioog verftand en kloekheyd zijn jonge
C jaren

r
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jaren ver overtrof. Straks in zijn kin

heyd fag men aan zijn voorhoofd fonde

linge tekenen van een aankomende hec

lijkhcyd. Zijn hoofd was, wegen zi

voortreffelijk verftand, als met een he

ligtende ftarr'der wijsheyd en hooghc^

versierd j en behalven dien washyuy
muntend fchoon , cn blinkend van a

derhande deugden ; Ib dat hy dieshalv

bydc Koning in groot aanfienwas. Hi

by mag men regt roemen 't geen de Wi
fen feggen ; dat ware rijkdom niet i

goed, maar in deugd beftaat. Desgelijk

dat hoogheyd cn aanfien niet na dej

ren , maar na 't verftand moet gemeet
worden.

Sulks begoften zijn vrienden en U
kenden hem te mis-gunnen^ en bemoe}

den haar naerftig,om hem met veelderle

verdigtquaad te befchuldigen , foekend

hem daardoor tot verlies van zijn leve

le brengen. Maar vergeefs.

Wat fchaad my al mijn yyands quaady

^Is maar mijn vriendgeen vriend]chap laa^

De Koning vraagde hem , wat vo

oorfaken zijn vyanden dog bewogen, or

hem fo heftig te vervolgen ? Ik heb, Ipra

by , onder de fchaduw van mijn genadig

fte Heer , ider een goed gedaan; behalve

defe mijn bcnijdcrs , de welke ( o wree



^ ïyd
!

) hun dorft aiicen door mijn bloed

i>ckcn tclcffchcn.

v: O Koning! U moet et eeuwig wel-

Iiaan!
'tls vvd in mijn vermoogen dat

. w my hoede imand te beleedigen y maar

; oe kan den mifgunftige geholpen wor-

. en ? die hem Iclfeen quaal en mariens,

. 'jn zijn hart van nijd verteerd. De gerin-

ge en ongelukkige plegen gemeenlijk

J e voorneeme , en die van de Son des ge-

[rLks befcheenen \vorden,met wan-gunfti-

Ve oogen aan te fien. Maar dat de Vleêr-

huys deltraalen der Son, nog den dag

-.w-erdragcn kan , daar moet dat fchoon

riwigtend cieraad des Hemels nietmeè

1'Wchuldigt worden. Eer verblinden duy-

fend fulker oogen , dan men des Sons

-erduyftering Ibud willen.

Agtfte Hoofd-ftuk.

Fan feker Koning , die zijn On^

dcrfaun wet ^roote befu^arin-

gen plaagde.

En verteld van feker PeriTifch

Koning, dat de felve zijn Onder-
- - faten ib geweldig aangetaft , uyt-

;eput,en van'er goederen ontbloot heeft,

atfe , eenootfaakt zijnde haar vaderland

C i ' #t«
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tc verlaten , u ctii mcr, d 'ander dacir, ha
in vreemde landen begeven moclic
't Getal der Onderlaaten , d'inkomft del

Schattingen , en wat tot fteun des K<
nings mogt ftrekken , nam af en vermin!
derde ; zijn vyanden daar-en-tcgen na]

men toe , vermeerden , en viierden magJ
tig. In voegen dat hy tegen haarweyi
nig vvederltand koft by-brengcn.

Jn yrede tre^ aan u , mn liefdens Jlarl^l^l^v

bandy

Die in den oorlog xjjn hehouio van V Vadex'^\

land,
|j

Een kncgt die een ring in 't oor draagt;9

(tot teken der llaverny na haar manier)}
fal u , fb gy hem te ftreng houd , onrloo*^

pen. Doe wel : want met welJaden fult-f

ge ook een vry vreemdeling een ring in 'c

oor hangen , of lot dienltvvilligheyd be-
weegen kunnen.
De Koning, op feker tijd met fijn Ra-

den in zijn Lulthuys fittende , liet eens in

de Kronijk der Koningen nalbeken , hoe
dog de rijke Koning Suhak zijn magtig
Rijk verlooren , en Feridun 't felve gc-

krecgen had. Waarop een van de Rijks-

raad hem vraagde , hoe dog Feridun, dir^

eerft geld nog goed , land nog volk haa,

dat Rijk koft in-neemen Uytoorfaak
"

antwoordde de Koning , gelijk gy ftrak ^

hebr
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i<.0 O S A R D. I

lebt hooren leelen , dat het meefte volk

em gelijkelijk toeviel; met welks hulp

em 'toen ligtlijk fulks te doen was.

Vaar op de Wilierhem dit weO r tegen

mr^: Als veel volks een Koningrijk kan
' e weeg brengen; waarom veroorlaakt

3jy dan't tegendeel van dat , en dringt u
^ Jnderlaten door veelderley plagen cn

)elvvaringcn , datle u en 'er Vaderland

i verlaten, en haar verltrojen moeten^ *t cn

ly dat gy niet meer als Koning regee-
'"^ -en \yild? 't Was beter dat ge u volk met

11 ziel , Ib 't mooglijk was, behield : wijl

jeen Koning door zijn Onderlaten een

'oning is. De Koning vraagde hem ,

aar hy dan toeloop van Soldaten en

Onderdanen door bekomen mogt ? Een
• Koning, fprak dcWilier, moet vriendlijk

r' zijn; wijlct volk daar door getrokken
• word. Desgelijks billijk ; op datfe geruft

^ en feker onder zijn heerfchappy kun-

1^ tnen woonen . Maar by u is geen van
P beyde, vriendlijkheyd nog biUijkheyd-

Over welke reden de Komng lbo ont-

ruft wierd , dat hy den Wiücr ftraks

deê vatten , cn in den kerker werpen.

'jNiet lang daar na , lamelden de Soo*

nen van de Wifiers broeder een leger,

waar toe fig ook fnceft al die haar Va-
derland verlaten hadden , begaaven

:

Sy bevogtcn den Koning, dreven hem
C 3 uyt

,.,je
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54 1" £ R S S I A A N S C H E 1

uyt et land , en bevrijden t Rijk van dé
fcn Tyran. 1

Een Vorftdie onbillik tegen zijn On
dcrfaten is , fal ook die anders zijn vricn<

was , in tijd van ongeluk tot een vyani
hebben.
Houw vrede met u Onderfaten, fo ful

gy in de krijg een fchild voor uw vyam
hebben.
Een Overftedie billijkheyd engoed-

daadigheyd betoond , Tuilen zijn Öndcr-i|
faten m nood Soldaten zijn.

Negende Hoofd-ftuk.

f^an een longen , die de Zee niet verdra-

gen kon,

SEker Koning ging eens met eenige
fijner Slaven t' fcheep , onder welke
ook een Jongen was , die te voorcn

nooyt de Zee gezien had. Delen begolï
van vcrvaartheyd te beven en erbarmelijk
te fchreyen, vreelende dat de Zee 't fchip
infwelgen en vernielen /óuw. Ook kolt
men h^mmct geen woorden ftillen nog
te vrede ftellen i foo dat et den Koning
op *t Icft verdroot. Waar over een Art?,
die meO in 't Schip was , den Koning aan-
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K O O S E N

rak, feegendc: Heer Koning, logv

tv beveelde hem te doen fwij^en ,
ik

oud hem haaft weten te ftillen. tXVelk:

'

e Koning hem ftraks toelatende ,
hy la

• werk ftelde , latende hem eens lultig

-

ijfof les maal onder water dompelen, en

, aar na by't hairwecr optrekken. Dc
^ oneen quam met bey de handen aan

-roer van 't Schip te vatten, en het hem

. raern weer op 't Schip trekken , rctte hi^

n een hoek, en iweceftok ftil. Uitbe-

laaede den Koning wel, en vraagde, wac

lier voor een geheymnis m verborgen

_ was ? Defe Jongen , antwoordde de Arts,

had nooit imand in Zee fien onder-gaan:

I. daarom wift hy niet hoe goet het is een
'

Schip onder lig te hebben.

i Die nooit iiek geweeft is , weet mee

wat P-efondheyd voor een edel din^ is.

U , ^y die verfaadt 7ijt , fal t Garlten-

. brood niet fmaken. Daar gy een at- keer

^
' Wan hebt , heb ik lufttoe. Denjongk-

^

V vrouwen in 't Paradijs , Ichijnt het Vage-

i vuur een Hel te welen. Maar vraag die

1 in de Hel zijn , of-ie 't Vagevuur mee

voor een Paradijs agten.
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Tiende Hoofd-ftuk.

yan een die uyt vrees zjjn Raden deê
gevangen feiten.

ALs Hormus , Koning Naufchir-
vvans Soon , gevraagt wierd , dooJ
wat mifdaden zijn Vaders ge-

weesde Raden lïg tegen hem verhaat ge-
maakt hadden , datle van hem in hegte-
ms genomen waren, antwoordehy: Ik
heb wel fonderling geen mif-handehngen
aan haar gefien; maar dat heb ik gemerkt,
datfe altijd in haar gemoed groote vrees
geladn hebben , en my in veel dingen niet
ycrtroLivvcn. Daarom vreefde ik , dat er
Jigtuytde vrees voor haar gevaar , mijn
levens gevaar voordkomcn mogr ; oin
welk voor te komen , ik hier in den raad
der Wijlen gevolgt heb, de welke feg-
gen :

VertYOU-^ niet-i die door mis^-xertrow^en

Vftaag met yress en angft befchotilnen.

De Slang fleel^t 's Harders yoet : om dat
De vrees voor hem haar heeft beyat.

'

te:

Elfde
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En oud Arabifch Komng,doodelijk

fick zijnde , kreeg by geval een

Elfde Hoofd-ftuk.

Ij

^an een oud Koning , dïe , op z^ijn fel^
btd leggende ^ fig

over de tijding van

vjn yolJ^s ytï^tory niet yerheu^

gen 'Stilde.

1P
"^^1*—^ Poft , dat zijn Leger den vyand ge-

agen en verweldigt, en daarby een ftark

ilot ingenomen had. Waar over den Ko-
ing fugte,en fcyrDefe goede tijding kan

nyniec, maar mijn vyandcn , dieerfge-

lamen mijns Rijks Tullen zijn , tot trooft

ienen. De hoop tot vermeerdering

ijns Rijks komt te fpa aan 't eyndc

Jjns levens>en 't geen ik lang gevvenfchc

Iüt

peb , ontmoet my nu eerft in de deur,

f-
fvaar in ik fta, om uyt 'et leven in de dood

: :e wandelen. Wat helpt 'et mynu .ï^ nu
laar geen hoop tot mijn leven meer is, eii

»iiijn af-geleetde dagen niet weêr terug

:e roepen zijn. De hand mijnes doods
. laat de Trommel vaft om op te breken.

* ^ 3 gy mijn oogen ! wenfch 'et hoofd goe-

lenagt. Gy handen, gy armen, fegent

de Wereld. Thans moet ik na *t verlan-

gen mijner vyanden vallen! Gy, mijn

caj, ^^'aarde vrienden, befoek mijn graf. Mijn

if C s
tijd
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ijiiaii.^cii, /bndci' liuop tot vvac N
ters. Wat ik niet goed geinaakt heb, di
maak gy beter.

Twaalfde Hoofd-ftuk.
|

Fan een Kon'mg , dïc by 't graf van di

Heylige lohannes quam bidden. ^
Ls ik op fekcr tijd te Damaskoi.
een Tempel by 't graf van de
Heylige Johan nes fat , quam daar

ook een Konin^^ uyt Arabien , die dootH'zijn ongercgtigheyd een quaad gerugr
na ging. Hy badt om ietwes van defe
Heyhg te verkrijgen : Want hier in fija
foo wel de rijken als darmen behoeftig,
en moeten lbo wel als de minftc bidden.
Hoe rijker datl'e zijn, hoe meer datfe
vaak behoeven.
Na 't Gebedt keerde de Koning fig

t'mywaarts , my biddende dat ik , na ma-
nier der Geeftelijke, voor hem bidden
fouvv ; want ik vrees , feyde hy , dat my
een magtige vyand overvallen fal. Waar
op ik hem antwoordde : Pleeg barm-
hartigheyd tegen uvvfwakke onderfaten,
lbo Tuk gy fcker zijn voor de magtige
vyanden. 'cisichandenonregt, dat een

ftarkc
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irke arm en gewapende vuyft een krag-

iloofe hand vernielen wil. Die een
'
ivallene nier verfchoond ,

mag fig vree-

* n : want als hy ftruykeld , fal hem nie-

land by de hand grijpen. Wie quaat faad

ytfaaid , cn goê vrugten denkt te oog-

en, diens moeyte en hoop is vergeefs,

rek de boomwol uyt uw ooren. Dac

i : hoor gaern , en laat u volk regt ge-

bieden. Is 't dat gy geen geregtighcyd

leegen fult , foo gedenk aan den dag der

eftrcnge geregtighcyd , die vaft aan-

keekt.
Alle Adams-kinderen zijn lidmatea

Jnder malkanderen : want-fezijn, we-
' ;en *er geflagt en natuur , al-te-maal van

J :en ftof Als 't een lid fomtijdspijn lijd,

*
.' noetcn ook billijk d'andere de Imart ge-

: vri 'oelen. Daarom , foo gy met een anders

^-^B ijden geen me<}lijden hebt , zijt gyniec

vaard de naam van Adam te dragen , ofc

:en Menfch te heeien.

I
I

(«HUI

C ( Dar-
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Dartiende Hoofd-ftuk.

Vin een Tiran , dïe begeerde dat wen
voor hem bidden Jouit/.

HOtzas Jofcph quam eens te Ba
bel by fcker Derwifch , die
wegen zijn Godtvrugtigheyd ei

naarltig bidden, feer vermaard en be
roemd was ; hem aanfprekende , om voo
hem een goed Gebedt te doen. De Der
wifch, dit niet gaern aftlaan willende,
begolt aldus : o Godt ! neem defe zijn
ziel van hier! Godt behoede dit, fprak
Horzas,vvat is dat voor een Gebedt ? Dit
Gebed is heel goed , antwoordde de Der-
wifch , foo wel voor al de Mahumediften
als voor u felf.

O gy , wiens magtige overhand der
fwakken onder-drukking is ! hoe lang fal

uw griiwel-markt dus gedienftig betreen
worden ? Wien komt 'et te goed of gy
fchoon de heele Wereld won ? 't Is beter
dat gyfterft, als dat gy der fterffelijken

plaag en verderf zij t.

Veer-
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O O S E N-G AARD. I . Bock. C I

Veertiende Hoofd-ftuk.

)at *et beet er is dat een Tiran langer

Jlaapt dan waakt.

En Tiranni^ Koning vraagde eens

een geefteluk perlbon , wanneer

dat 'et wel ae bequaauifte tijd was

lm op te ftaan,en zijn Gods-dienll te ver-

Igten. Defen antwoordde hem:vvatube-

kngc, fo was 't beft dat de Qaap ii tot mid-

fag'in 't bed hiel : op dat uw volk ondcr-

blichen wat ruft mogt hebben. Als ik

[ens een grouwfaairt woedder tot middag

lapende vant, leyd ik : *t Is beter dat de-

fen flaaptjdan waakt.

AU ymands Jlapen meerder nut dan •^al^en

So is *t ooJ^ nutter dat hj fierft j dan dat

hy leeft.

Vijftiende Hoofd-ftuk.

Van een armen Dermfch , die haafl rijk

en haajl ii^t'a arm wicrd.

Eker Koning , dc nagt met flam-

pampery doorbrengende , plag , na

hy (ig hier meê vernoegt had, te feg-

gen : My is op de gancfche wereld niet

s
aan-
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aanp^cnamer , dan foo een vrolijk uur,
welk my goed noi> quaad eenig JctfelC

doet. /

Een arme Derwifch , die daar omtrenfl
op de Itraac onder een venfter naakt ej

bloot in groote kouvv lag , dit hoorend(
riep daar op : Zi j t gy, o Koning , om dai

gy geen forg hebt", de geluk falighlte

in de wereld ? Ik forg ook nergens voor
foo ben ik dieshalven u gelijk. Als de Ko-]
ning dit hoorde,kreeg hy met defen meê-j
]ijden,cn vereerde hem honderd-duyfendi
Dinars , (

by ons omtrent honderd fes-

en-feftig Rijksdaalders zijnde : ) uyt 'èc

venfter roepende: houd op den flip van
uw rok, enontfang dit. Daar op d' ar-
me antwoordde : wat fond ik ophouden>
daar ik dog geen kleedercn aan heb.Waar
over hem de Koning nog een goed kleed
vereerde.

De Derwifch bragt dit geld in korten
tijd door , en quam foo naakt weêr als hy
re vooren geweefthad. Wantin een Be-
delaars hand blijft et geld fo lang , als de
verduldigheyd in 't hoofd van een verlief-

de,en *t water in een zeef Maar hy quam,
als de Koning 't hoofd niet wel ftond , op
eenonregte tijd weêr, dat hy goê woor-
den , nog genadige oogen ontfing. Men
moetïplegen deWereld-wij fen tefeggen,
by de Koningen en Vorften 't onder-

fcheyd
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icyd der tijd, en haars humeurs , wetca

agc te nemen. Hun gemoed lal fom-

ds van veel wigtige en wcder-waardige ^
ten lbo verwarren , datfe 't aanfprcken ^
r luyden niet met vcrduldigheyd ver-

'agen kunnen.

^Is 't uur 'V.ïW geyen is yoorhy ,

Soo laat den Beed'laar 't bidden yry :

Want dan is V hidden maar verdriet:

Hy quelf vjn Heer , en {rijgt dog niét.

De Koning beval dat men defen groven
^'^ nbefchaamden Bedelaar Ibud' wegja-
'^^ ;en , die in foo korten tijd foo veel door-
r4 'ebragt had. Ik heb , feyd' hy , maar een

chat tot honger-beeten der armen, en

liet tot gaftcry van een Duyvellch gefel-

chap. Had defen de gaven niet ver-

Jampampt en onnoodig doorgebragt,foo

:on nyfe in noot gcbruykcn.

't Is een Sot , die by ligten dag een

amp brand: want ^snagtsi'alhy olygc-

3^ Drek hebben.
.H' 't Is waar.feyd' een van 'sKonings Ra-
tt^i den ; maar 't was raadfaamft dat men M-
fWt; cc behoeftige luyden al-te-met na haar

nood'druft wat, en niet alles op een reys,

'DC^ >elijk ghy gedaan hebt , gaf, aatfe *t ver-

üfeiii iwelgen en doorbrengen. Dat gy thans

geveeld, hem met geweld te fullen weg-

jagen , fchijnd wat hard, én voor de hoog-
heyd
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heyd van fuik een magcig Vorft niet lofCj
lijk te wefen.

'k Vertrouw niet dat de Wijfen fuiu

feggen billijk te wefcn , eerft met gro<
weldaden ymands hoop te verheflcn ; .

daar na foo haaft al zijn hoop te ben^
men, en hem bedroeft af te ftoten.

Men behoord zig wel te bedenken, cci
men de deur der vry gcvighcyd opehl
doedi maar als-fe open gedaan is ,moej
men-fe fo ftraks in gramfchap niet weêj
toe-fluyten. Een Vorft moet vaak regq
de fijne zijn milde hand open- doen,op dj

men lig des te liever aan hem houd. Mei
fal niet fien, dat de dorftige Becvaards
broeders , die na Mekka gaan , fig by eei
foute Put;maar by een foeteBron voegeL
fullen. Menfchen , Vogelen en Mieren^
lullen geen plaatfen , daar niet te vinden

belbeken ; maar waarfe haar fpijs enIS

voedfel weten te vinden.

Seftiende Hoofd-ftuk.

Fan een karig Konmg , die in de k^ijg

van Jim Soldaten verlaten u/ierd,

ALs een van d'oude Koningen , die

zijn Onderfaten weynig agte , en
zijn Soldaten mee een karige

hand
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d, cnfobere beetjes onderhiel, eens

een vyand bckrijgd wierd ; ee-

trdcn't, darde fijne haar al-temaal op ^
Ivlugt begaven. H

'^.ms u u-^ geld te lief , dat tl^ ^et fow^ ge^

i I nieten

:

h.me lief is my mijn bloed, om yoor uteyer"

gieten.

licwicra luy vaneen defcr vhigtelin-

_by geval bctuygd; die ik voorwurp,

[t cc vooreen Ibhandig ding was , dat

om een kleyne , miifchien onregte

reiöirce oorl'aak, zijn oude Heer veria-

had. Waar op hy my antwoordde :

_ ik u d'oorfaak leggen lal , luie gy my
Iic verdenken. Is 't ook regr dac mijn

ard Tonder voeder heeft moeten ftaan

verlhiagten , Ib dat ik mijn iadel voor

leend' onderhoud heb moeten te pand

:ten? Wie den Soldaaten metonregt

ar beiolduig onthoud, voor dien moet
n ook lbo mild met zijn leven niet

fen.

Een Soldaat verkoopt zijn leven om
lid. Geef hem veel kopltukken , lbo

hyu zijn kop weerom geeven. Een
L^per Soudenier , als hy wel met mond-
uytgerultis, grijpt den vyand vlijtig

maar als hy met ecu ledigen buyk
veg-
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ic X. i\ i> ^ L A A b ii t,

ten moec, fal hy fig wakker met4|
viugr weren.

Scventiende Hoofd-ftuk.

F'an een Wifier , die afgefet Wicrd^ en

U'cèr ten HoofHuilde komen,

E En van de Peririlbhe .Konmgli
Raacien, als hy in 's Konings<
gena quani , en van lij n dienlt ori

flagenwierd, begaf fig ineen Klooit

by 'r gefelfchap der Munnikken , om e

geruit leeven te hebben , fig daar ook v

by bevindende. Niet lang daar na beg
de Koningjtoc andere gccfagren gekom
zijnde , de getrouwheyd van zijn gewee
de Dienaar t erkennenrlatende hem we
tot zijn ampt roepen. Maar defen weige
de die, feggenderlk bevind de gerufthey

desgcmoersin defen ftaat ver berer, a*

byveel groote bekommeringen. Wie
breede gefelfchap vermijden , en zijn 1<

ven in ftilte en ccnfaamhcyd toebreng(

kan , die is van de randen der baffenddf

honden , van de muyl der agterklappersji

en van de handen pen der lafteraars ea^

boos-aardigen bevrijd. Ik moec, fprak de;-

Koning, evenwel een wijsen verltandigjy

man tot mijn ftaac-beftiering hebben
£e

I
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re<n wijs iiuui , antwoordde de Wi-

, fal men kennen , door dat hy fig van

k eenlaft en gevaar onthoud. Ik ben

rlijk genoeg': dewijl ik leef in ver-

ging-

Achticnde Hoofd-ftuk.

Verdïgtfel van de f^os en de Leenv^*

Ls de Vos Swart-oor gevraagt

wierd , wat hem dog bewoog dat

hy fig altijd foo gelellig by den

euw liet vinden , gafhy tot antwoord:

t ik meê ietwes van zijn root genieteen

derzijnbefcherming voor de vyancien

vrijdben. Maar alsWn hem voorder

aagde : vermidshyfig fo wel onder des

euws befcherming bevond , en die ko-

lijke weldaden roemde, waar-om dat

fiff dan niet nader by hem voegde ,
dat

onder zijn ftaag-ter-hand-hebbende

voornecmlle Dienaren kóft gerekent

orden? antwoordde hy: Dan ben ik met

ker voor zijn yver en haaftige toorn.

Als eenKebber, ( of Afgod-dienaar)

t hy ook honderd jaaren 't vuur voor

'Afgod gcftookt had, het maar een

aenblik verfag dat hy 'er in vnello louU

y1i2 verbranden. Somtijds lal een Ko-
^ ^ ning



co iV O 5 A A iN 5 C H E

nin(>ymand met goud, juvveclenen
Itelijke cieraden behangen ; fomiijds '

hy ymand londer hoofd Jaten t'huys ga
Daarom, feggen de Wijfen , moet r
mct groote voorfigtigheyd der Vor
natuur en gemoed 'ieeren kennen. So
tijds lullen-fe quaad worden , over
haar groeten. En fomtijds fullen-fe gr
te vereeringen geven, die haar door boe
fen en boerten wat uytmaken. Ve
Jchertfen en jokken word in Hoven v
kunft en deugd ; maar by de Wijfen v
een lalter gehouden.

mind den Hof-.d'^eep JoJ^ en laffe hoe
tery

;

Soo minn' gy nogtam deugd: '\oantdiehe
lo^ yoor dj.

Negentiende Hoofd-ftuk.

Vm een die gaern ten Hoof zjjn wilde
en bedroeft daar van geraakte,

EEn mijner goede vrienden klaagd
^my eens de ramp-fpoed , die hem..
' in zijn ftaat en huyshouding beje--

gende. Hy had een huys vol kinderen
en weynig daar toe. Sodat hy fey, de
fen laft der armo(} nicc langer te kun

ne
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m draagen. Waar over hy fig in een an-

i land begeven, en daar zijn onderhoud

öcken wilde : op dat de fijnen niet fou-

rii gewaar worden , of 'c hem wel of

cialijk ging.

iMaar denkende , dat veele in vremde
liden gelukkelt hebbende, wel van hon-

fr hebben moeten in 't gras bijten , cn

'tider beweend te worden gefturven zijn

,

iieen hem zijn voornemen nog geen

^gtc trooft van verligring te kunnen

\iven. Ook dagt hy , als hy zijn voorne-

jcnal volgde, dat fijn vyandcn hem be-

ottcn , voor vertlaagd en onbillijk uyc-

^•jcpen , en feggen mogten : Delb onbe-

inmQ man fal op geen groene tak komen:
ijijl hy voor hem goede dagen ióekt , en

ijn arme vrouw en kinderen in kruys en

allcnd fitten laat.

"i Ik heb, leyde hy,wat ichrijvcn en reke-

en geleerd ; dat ik door uw bevordering

pt cenig ampr-bediening aan 't Hof ko-

aien, en de rcft van mijn leven met wat

icer vermaakten vernoeging teneynd*

rengen mogt,' ik fond' ufulks eeuwig

tiank weten.

Mijn lieve vriend, antwoordde ik hem ,

py Koningen en Vorften te bedienen , is

<weederlcy , hoop tot brood, en ge-

Tflaar tot de dood , rc vinden j Maar

5Je Wijfenagten quaüjk gedaan tewee-
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jcn , dat men om hoop toi uiooa iijn 1

ven in f^evaar ftelt. Nicmant lal in 't h

van een arme Derwifch komen, om fc

en fchattinj> van zijn Hof en Akker

eyflchen. üf blijf by u gering ven

gen , ofhoud u kop den Raven voor

;

IS : onderwerp ii alderley gevaar en

der-waardigheyd.

Uw rede, fprak hy , is mijn begeerte

verfoek t eencmaal tegen. Hebt gy n

gehoord , dat alleen , die met bedr

cnonregt omgaat, wenhy terrekeni

geroepen word , met vreelèn en beev

nadert; en dat, die rcgt doet, ookG
te vriend heeft ? Nooit heb ik imand,

op de regte weg gebleeven is , fien ve

looren gaan. Vierderlcy perfoonen, fey

men, moeten voor vier andere vreefe

Als, een Roover voor deScharp-regte

een Dief voor de Wagt : een onkiiy

heyd-plegcnde voorde Schoudt , en ec

wcetendè en willende hooren-drag

voor de maar-verbreyder. Maar wie al

tijd, alshy rekenfchap v^n fijn doen ge

ven fal, bereyd , en daar by ootmoedig is

waar voor heeft die te vreefen ?

wie fonder o-xermotd zjjn ampt - 'rerri^tir.^

doet y

T>ien. moet geen tyands quand^ in yoor-nog

tegenfpoed.

Als
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Is men maar een reyn gcvveeten heeft,

I hoetc men fig voor niemand te vree-

r ! lier op antwoorde ik hem:De fabel die

rn van dcVos verteldjlbumen bequaam

u kunnen trekken. De felve nam eens

aftigde vlugc , dat hy ook verfchey-

maien daar overviel. Ais men hem
dborl'aak van zijn vlugten vniagde,

de hy :'k Heb gthoord,dat men de Ke-

len met geweld gevangen , cn tot laft-

&gen gedwongen heeft. Gy dweep, fey

ndcr , wat gaan u de Kemel en aan , en

X port u , dat gy u met haar vergelijkt?

,

fwijg , fey de Vos ; dat mijn vyanden

y uyt boosheyd ook een Kemel feyden

wefen , en vingen my mee in lulker

€gcn, wie foud'my loo ftraks te hulp

omen , om mijn gelegeniheydt te ver-

jndigcn, cn my te verloflen De geen

e van de Slang gebeeten vvierd , eer hy

in Babel Driakel liet halen fturf hy.

,ven foo mogt'et u ook gaan. Gyzijt

j\'aarde vriend ) wel goed en gul van ge-

üoed , en opregt ; maar de vervolgers

jerfchuylcn haar in 't verborgen. d'Over-
'

agers fitten in de hoeken en luyftercn.

Al gy al fchoon reed'lijk handelt , foo

iragen fy 't dog verkeert over. En fo gy
laar over by den Koning quamt verdagt

n gehaat te worden , wie foud' u ver-

fchoo-
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fchoonen ? Wie foud' u toevlugt ftre

keu die u redden en helpen mogt ? Dai
om is wel de befte raad , dat gy u var
Hof, en fulke gevaarlijke ampten he
af te houdcn,en gedenk, r geen men pL
re heggen :

j4l k^an ie Zee u fchatten geyen
;

NogtanSy foo gy u lijfm ieyen

Bemind y foo blijv* aan V yrye firand
Vaar neemt de Zee geen oberhand.

Maar defe goede man, zig over mijn r,

den ontruftende, fag mijnftuur enzuu
aan, cn fprak : Wat is hier voor verftanc
raad of kloekheyd uyc te nemen ? D
Wijfen hebben voor een fpreek-vaars :

Het is een opregt yriend , die nimmermee
verlaat

:

'isiaar trow^e hulp belt^ijft , -Wanneer V u qua^
lij^ gaat.

Men fal in welvaard en aan den di
geen vriend leeren kennen. Want dai,

fchijnen ook vyanden vrienden te zijn.

Men mag het d'^aashcj., ;;oemen y

Wanneer men, als den dis

Met yreugd verfefchapt ü ,

Van liefd en trow^ "^il roemen,

l^an niet regt ge'^eeten ,

of V regte vrienden zjjn ,

"Die mj in irienden fcbijn

Slegts Vriend en Broeder heeten,

Pe
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O O S E K GAARD. I. Boek, .73

De regte yrienden b^ijl^en

^Is V mild' gehl( ontgaat^

Een yriend moet d'arme Jfaat

Met rrouSte hulp yerrijk^n.

Ik nu , fiende dat hy na mijn wel-mec-

ende erinncring niet luyfteren wilde,

as meenendedat ik hem uy t ntjt tegen-

prak , ging aldaar tot den Stadthouder,

FiPmijn oude goede vriend was, byde

.•^velk ik te weeg bragt, dat hy tot een

J-:lc\nampt geraakte. Alshy 't lelve een

pdeyne ti)d Bekleedt had, wicrd hy be-

nzonden een braaf gemoed cn verftandte

lebben. Sijn raadflagcn wierden gelieft,

•r tn voor treft" lijk aangenomen.Soo dat hy
^ daar door in bediening als by trappen op-

.> dom , tot hy ook eynd'lijk tot 's Konings

-Icymraad en naafte By-fitter gewaar-

1, digt wierd. Hebbende alfoo in dit geval

icntop, of hoogftentrap dergeluk-fa-

igheyd beklommen. Hier over was ik

ihartclijk verheugd , denkende dat men

in zijn doen , of 't fchoon eerlt na wenfch

nietlukken wilde, efter nietmoeftver-

tfagen , en denken *t geluk dan aan han-

den en voeten gebonden te wefen, en

daar over handen en voeten finken laten.

In voegen dat de klare fpringbon

,

gelijk ook de bron van't menfchelik

leven , door enge , naauwe , donkere

D cn
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74 O jIAANSCHE
dring! :oord'cn onvindclijke weegen

komr.
Daarom moet men in ramp-fpoed niei

al te bedroeft wcfen; maar 't geluk mc
geduld verwagten,

't Geduld ü een der hitt*re dingen :

^ogtans ^an V foete yrugten bringen,

Omtrend defc tijd begaf ik my m _
ccnige goê vrienden ter Bede-vaardQiar
Mekka. Als ik van de felve weör hcr-tJ
waard quam , ontmoete my defe mijni
vriend, alsvvynog twee dagen ta reyfen
hadden , in flegte klederen , als een arme
Derwi/ch oft Munnik , feer bedroefd
zijnde. Ik, heel verwondert ftaande,,
vraagde hem,wat dit te beduyden had, en

'

hoe hy my in löodanige verandering be-
jegende ? \ Is my, antwoorde hy, gegaan
gelijk gy my te vooren gcfeyd hebt. Ik
ben van fommigen benijd en gehaat
geworden , en mijn parcyèn hebben
iiiy als een misdadige aangeklangr. Ook
heeft de Koning de rcgtc gelegentheyd
van de faak niet willen onderfoeken.
Mijn oude bekende , en eerft toegenegen
vriencien , hebben , in plaats van my en
de waarheyd voor te fpreken , my de nek
toe-gekeert en verlaten , en alfoo d oude
trouwjliefde en vriendfchap, gantfch ver-
geten. Soo gaat ct in t Hof.

Wie
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Wie hoog gcfet '^ord yaneen Vorft y

Die -^ort ^ders gttrift getoijiy

r*>72 toom hem e!J^ eerbiedigheden.

Ma.n als hy ftrnjkf^t , en V

Hein drejgd met -^sder-lcd en druf^y

Soel^t elk^ hem met de yoet tf treden.

'k Heb veel en inenigerley oneeluk-

en iiyrgeftaan, en ben defc week, als

len de blijde Poft van de wedcrkomft

cr Bccvaards-broeders vcrnam,cci It van

lijn fvvarc bocjing los geraakt . Ook.

iccft menmy mijn goederen, dic'kvan

ijn vrienden gctrft had , onthouden,

/aar op ik hem ten antwoord gaf: Gy
oegt toenmaals mijn goede raad in de

•ind , en woud my dclcive niet tocftaan

^

uhebt gy'tmetlchaa moeten ervaren.

_)e plegingen cn dienften die denVorllen

[gedaan worden , '/ijn als rijke Schcep-

ptfvaarden , door welke men of koftelijke

K jwaren t'huys brengt, of tulfchen de ba-

^jiren verderft en ondergaat, 't Plag fig toe

J te dragen , of dat de koopman fijn goede-

ren bly met volle handen aan 't ftrand

uytfettc , of dat 'et water zijn dood lig-

aam aan 't ftrant opwierp.

Maar zijn droevige ftaat gingmyfoo

feer ter harte , dat ik my ontfag , zijn

wonden met meer woorden te vernieu-

wen , en fout daar in te ftroijen j dies heb
Da ik
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ik den gantfchen handel met defe twee
vaarfen Dcflotcn

:

Vie yooY een goeden raad :zjijn ooren hield ge^-

fiooten 5 ;

Heeft naderhand een roe ^ deyrugt Jijns'St)ilSy

genooten,

XVte niet yerdragen J^an des Scorpioens ge
hity

Vie fieel^t vjn yinger met tn V gat '^aar in

hjjit.

Twintigfte Hoofd-ftuk.

f^an een die in ongenaa gekomen zijn»

de , door een goed vriend y/eer ver-

foend '^ierd,

II
Enige goê bekenden, daar ik veel

I nicê plag om te gaan, wierd van
^ feker voorneem Heer, wijl-fe voor

vroomeen Godtvrugtige luyden gehou-
den wierden, jaarlijks eenige middelen
tot haar onderhoud verordineert.

Onder defe was er een, die figeens
verfag dat hy iets beging 't welk niet be-

taamlijk voor hem was j waar over de
Heer , toornig wordende , hem zijn wel-
daden onttrok . Maar ik , die gaern fag

dat mijn goede vriend weer geholpen
wierd.
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R.OOSEN-GAARD. l.Boek. 77

ierd , vervoegde my aan des Heers hof.

e deurwaarder hield my met ccnicc

nbelcheydde woorden van de poort at j

welk ik hem ook loo heel qualijk niet

oft af-nemen : Want 'et betaamt met

at men om de Hof-poorten lulker groo-

e Heeren komt kijken en gapen ,
als-

in* 'er niet fonderUngs tc verrigten heett.

Maar als de voorneemltc Dienaars des

Hofs vernamen dat ik daar was ,
haal-

den-fc my met groote cerbiedigheyd in,

willende dat ik met haar louw gaan fat-

ten , Itellende my boven aan ; t wlIK ik

•wevserde , en ging onder aan fitten ;
clog

Tls^y fulks niet llfden wilden, moefti^

eynd'lijk haar begeeren vernoegen. (Jok

mogt de Heer felf my heel wel lijen, Ik

beeolt met haar van alderhande laken

vriendelijk en vermakelijk te Iprekcn

,

foekende ook gelegcntheyd te krijgen

om eynd'lijk na mijn wit te doelen , en

van mijn voorgemelde verttootte vriend

in reden te komen. Wat heeft mijn goe-

de Heer, feyd' ik , dog voor groote falen

aan delen armen dienaar gcfien ,
dat hy

hem , eerft fiilke groote weldaden be-

toond hebbende , nu inet fo groote onge-

nade befwaard. O! hoe hoog-heerlijk

is de eroote God ! en doch mild-rijk ea

eoederticren daar by ; hy fiet onie fau-

ten en mif-handelingen;evenwel onttrekt

ü 3 "J
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ERSSIAANSCHE

ÏLToT ''"^'^P'
"^'^^^^ '"«t

dinir H ;f
8^^»'^' Heer f<>

^"een voort beval,

onlf'S*" gewoonte rijkelijk zijn

lanïnn^rf '
1"'"' '^'^ geen hem dui"

hc^n vnn.Tr "
' redcelen. Ik,

d'Zd Tj'^'ï dankende ,u aara kuffende
, en om veriïevin!?- van

*

daar gemaakte ongelegen?he;i biX

Men mn^^ ^ "ytgaan defe w<i>rden:

vaarde^r P^^^^^^" gaanBeê-vaarden doen, daar men eenade en verse- -

TeTnpef«^^^^^'^^!isel Omdati.rien
,

kinZ on i^"''''^
de gebeden enfiiiee-||

nm?.,J P^r" verhoord worden, daar-
'

va?, fno r
''"y'ènd Menfchen

l^ln n'f-^'^'^^ P^^^'^'" «'«r na toe
^^'y*^" «""et gy ook niet on-

loopt
Somtijds met bidden over-

1

li iT.'f^i

Een-en-twintigfte Hoofd-ftuk.

een mild-dadig Koning.

s
Eker Konings Soon, van zijn Vader
een grooten fchat geërft hebbende,
deelde defelve, lbo groot hy was.

onder
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li.

ndcr ziin Soldaten cnOnderfatenuyt,

Vanc , fcyde hy , 't hout Aloë geeft geen

angename reuk van fig , als 't maar in de

olfchcli blijft leggen ;
legt et op ^t vuur,

"oo lal 't rieken als lieflijke Amber.

Wie een groot Heer wil zijn, dic moet

„lild-dadigheyd betooncn . Wie niCL

uytfaaid, voor dien walt ook niet. /

Een van zijn voorneemlle Dicnaars,die

hem wel vermogt , fprak hem hier. over

met ontijdige crinncnng dus aan : Uw
Voor-vadcrs hebben metgroote moeite

en forgvuldigheyd fulke goederen by een

eefaamt, en defelve tegen een tijd van

nood bewaard ; daarom louw t met icha--

den , dat gy daar wat fpaarfamer mee

om-gingt. Wie weet wat ongeluk ymancl

beiegenen kan. Devyanden fitten vaak

in 't verborgen , en loeren opgelegent-

heyd. Dies ibud 'et raadfaam wefen, dac

men 't foo maakte , als er nood voor han-

den quam, dat men damnet met ledige

handen hoefde te futci Wen gy uw
cantfche fchat onder alle volken woud

uytdeelen , foo fouw elk naauwlijk de

waarde van een graan krijgen. Maar wen

P-y van elk een graan groot lilver krijgea

foud, foo foudgy daaglijks een grooten

fchat vergaderen.

De Koning , zijn voorhoort t lamen

fronÜcnde,antwoordde : De groote Godc
D 4 heeft
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ERSSIAANSCHE
heeft my tor Koning over dit Rijk gefet^^

P^^^^^^ïf" enuytdeelenj maar met dat
iKdes-feJfs behoeder alleen zijn ibude.
De rijke Karun , of hy wefveer

ichatkamers vol had , is onder-gegaan. >

Maar Naufchirwan fterft niet: gemerkt]
hy een goede naam na-gelaten heeft.

Twee en-twintigfteHoofd-ftiik.

Naufchirvoan ml dat z.tjn Onderdanen
ook '/ Sout betaaldJal noorden,

MEn fegt, dat d« regtvaerdige Ko-
ning Naufchirwan eens, terjagt

, ,
,

zïjnde,en't wild dat hy gevangen
liad braden latende,een van zijn Dienaars
naar 't naalte Dorp fond , om Sout te ha-
len

, hem beveelende , *t felve te betalen;
op dat 'er geen Ichadelijke gewoonte uyt
ontftaanfouw. Maar zijn Dienaars fey-
den

: wat kan uyt foo een gering din^
voor onheyl komen ? 't Begin van alle
boosheyd in de Wereld, antwoorde Nau-
fchirwan , was ook eerft gering ; maar
wierd van de nakomelingen allengs ver-
meerd , foo dac-fe nu , leyder , al te groot
cn menigvuldig is. Wen een Koning uyt
een Hof- fijner Onderdanen een appel
neemt , foo fullen zijn Dienaars den hee-

lea
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Roos EN-GAARD. I. SoeL Sl

Blen
boom afplukken. Als een Koning

^
."ï vergunt maar vijfeyeren te neemen, foo

Jfullen zijn Soldaten wel duyfend hoen-
ders aan de fpies braden. Maar een foo-

danig onbillik menfch , in fuik een be-

_ fwaarlijke gelegentheyd, fal geen bcftand

hebben , en. hem volgen wel duyfend
vloeken na.

Drie-en-twintigfte Hoofd-ftuk.

ynn een onbillijk^ Schatmeeflcr^ die aan \
keven geftraft unerd*

SEkcr onbillijk Schatmeeftcr , om
zijn Heers Schatkamer rijk tema-
ken , bcmoeyde lig naarftig met

d'Ondcrdancn t'oiublootcn en uyt te

fuygen. Niet denkende, wie dalder-
hoogfteGodt vertoornt , om maar 't hart
van een rWenfch tot zijn wil te hebben,
dat Godt die Menlch tegen hem verwekt
cn aandrijft, om hem te verdelgen. Geen
riekwerk ftijgt van 't vuur fo kragtig op,

als den rook ofde fugten van een geparft

hart.

Men feyd , onder alle dieren den
3^

I Leeuw 't roemwaardigft en treffelijkft

;

end'Efel 'tgeringft teweefen. Egteris

van een laft-dragende Efelmeertehou-
D 5 den.
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ucn, als van een rDcnfch-verrchcurcn !c

Leeuw. Oü'en en Efelen, die fvvareia-
ften dragen, zijn aangenamer, en hoo-
ger te fchartcn , als de menfchen die de
mcnfchcn plagen en beangftigen.

Als de Koning des Schatmeefters boof-
.heyd ten deel gewaar wierd,deed hy hem
ftraks pijnigen en dooden. Wie de gena-
de van eenVorft verkrijgen wil , die He
dat hy't hartvan zijn Onderfaten wind.
Infgelijks , wie genade by Godc wil heb-
ben, die doe zijn Icheplelcn goed.

•

Vier-en-twintigfte Hoofd-ftuk.

Een Hof' diena^tr werpt een Derw'rfch
met eenJleen , en ii^ord gcn/raakt.

MEn vertelt, dat eens een moet-
willig Hoveling een armen Dcr-
wiicn met een ftccn-naar den

kop wierp. Defen, fig niet wreken kun-
nende, raapte den fteen op , en bewaar-
de hem , tot de gewcld-doender in s Ko-
nings on-gcna quam , en in een put of
diepe kuyl gefet wierd. Den Dervvifch,
hierby komende, wierp hem met dcfel-
ve fteen op den kop. Waar op d'ander
vraagde : wat hv voor een was , die hem
foo gooide ? Ik ben, antwoordde de Der-

wifch.
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Uvifch , die gy laaft eens met een fteen

ifiiaar 'c-hoofd vvicrpc , en die felvc ftcen is

'leefe die gy weêr ontfangcn hebt. Waar
^ijt gy dan foo lang geweeft , vraagde

[ander , dat gy u niet eer gewraakt hebt?

)eMunnik antwoordde : Toengy nog

lOOg by den Koning verheven wa^rd,

„noeft ik my voor u vreefen ; maar nu gy
hier bcneên in 't gat fit , durf ik mijn

wraak by de gelegendheyd voegen.

De Verftandigen oordeelen beft te we-

fen , wanneer men een boos en magtig

menfch (iet , dat men hem met alle

vricndl'chap na-gaan fal , wanneer men
'geen op hem gewette klaauwen heeft:

iimaar nog is't beter met fuik een niet in

den ftrijdte gaan.

Vijf en-twintigfte Hoofd-ftuk-

r"^;; een omlooppe Dienaar , dic omhalji

/cw^ u^orc/erii enfig los/prak,

ALs een van Koning Omerleis Die-
naarsecns weg-geloopen was,en»

vervolgt zijnde, weêr te rug ge-

bragt wier,wierd den Koning van zijnWi-

(ier geraden , defcn , tot een Ipiegel voor

andere , te doen onthalfcn. De Soldaat,

dit horendc,flocg zijn hoofd voor den Ko-

m

D 6
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ninff ter aarde, iq-.,,^^
: vvatu,oi>roo

teK^oning, behaagt, moetmygcichie-
den. Wat kan een knegt,in fooJanio ee-
val,voor tegen-ftand doen, xven-^im
Heer Regter is ? Maar gemerkt ik mee
uw^brood opgevoed ben , foo woud' ik
niet gaern dat mijn onfchuldi^ bloed u
daar over eens voor't Geregt Ibuwroe-
pen. Soo gy my, uw Dienaar, enkel
Hiet de dood wild ftraffen , foo bidd' ik u,
luiks dog met een fchijn van regt te doen-
op dat et laatfte Regt u niet treffe. Wat
voor een fchijn , vraagde de Konini^ , oft
manier van regt foud et d^nzijn? Ver-
gun my, antwoordde defen, dat ik uw
Wifier mag ombrengen : dan kund gymy , met goed regt en reden , als om hem
re wreeken , weer om 't leeven brengen.
Hier over lachtte de Koning , en vraagde
den Wifier , wat hem daar van dagt ? Die
hem antwoordde : Ik bidd' u , om 't ge-
beent van u verfturve Vaders , laat deJen
ligtvaerdigen fchelm maar loopen , op
datmy nieteenig ongeluk over den hals
koome. 'kHeb zijn dood gefogttever-
voorderen,en niet in agt genomen 'tgeen
de Wijfen plegen te feggen : Wen gy na
ymand een fteen werpt , foo ftaat gy felf
gevaar uyt. Wie een pijl nazijnvyand
fchieten wil , die wagt hem , dat hy des-
JeUs doel niet word,

Scs-
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OOSEN-GAARD. l.BoeL 8^

(:C3

. l

•'li.:

ies-en-t\vintigfte Hoofd-ftulc

'afj een longen , di> , om 's Konings ge*

Jondheyd te uerknigeny gedoodfonit^

'Voorden»

SEkcr Koning ley eens in j2;cvaaiiijke

krankhcyd , welke krankhcyd ook

fodanig was , dat d'af-lchuwlijkheyd

fchaamtc ons *t verhaal daar van doer

ivoorby-gaan. DcGrickfche Artlenfey-

den ecnhellig , voor dele fiekte geen ge-

neesmiddel te wefens't en waar de gal van

een Menfchjdie eenige fekere merkteke-

nen bevonden wierd te hebben.Op 'sKo-

nings bevel dan wierd van d'Artfen naar

een fodanig gegalde gefogt ; hoedanig ly

bevonden een Boers loon te wefen. Diens

Ouders rtraksvoor den Koning ontboo-

den , en , daar koomende , van hem, door

veel gouds en koftclijke fchenkaadien
,

tot bewilliging van haarfoons doodbc-

woogen wierden. Want felf de Kafi ( of

geeftelijkc Regtcr ) had gcoordeelt , dat

een van d'Oncierdanen billijk voor de be-

houding van 's Konings gcfondhcvt mogt
boeten. Als de Scharpregter nu den Jon-

, gen by *t hoofd vatte , Uoeg de Jongen
'

dbogen naar den Hemelden lachtê. Sulks

fag
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fag de Koning met verwondering aan
hem vragende , wat hem in foodanige oc
Icgencheyd bewoog te lacchen? Waar'o
hy antwoordde : Der kinderen toevlugt
in haar ongeluk , plegen haar Ouders r

weefen. Saken die 'r gewete raken plag
men voor de gcefthjke Regterrebren
gen. Van Koningen word regt en bilhjk
heyd vereyfchr. Maar met my ( helaas

!

)

IS 't daar toe gekoomen , dat mijn Vader
cn Moeder,door geerigheyd tot fchatten
bewoogen zijnde, geen bedenken over
haar Soons bloedftorting dragen. De reg-
ter wil feggen , dat 'et geeftlijk regt mijn
dood Icyd billijk te weefen. Sdf de Ko-
ninghoud, dat zijn gefondhcyd en wel-

y vaard door mijn ondergang beftaan mag.
Derhalven heb ik niemand tot wien ik
mijn toevju^t kan neemen , dan alleen de
hoogfte Godt. Aan wienfalik, tegen 't

van u tot my komende onregt, onihulp
bidden ? Nogtans u , o Koning \ u bid ik>
om van u hand geregtigheyd rbntfangen.
Defe reden gingen den Koning Ib feer

ter harte , dat-fe ibo wel de traanen uyr
zijn oogen , als defe reden uyt zijn mond
parften : Ik wil liever fterven , dan on-
fchuldig bloed plengen. Waar op hy den
Jongen, hem omhelfende, en hoofd en
ogen ku(fende,met veel treffelijke fchen-
kaadjen weer vry naar huys liet gaan.

Men
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ROOSÊH-G AAKD. l.BoeL 87

' Men fegt , dat de Koning nog de felve

,kvcck , van zijn fware fickte , tot volkoo-

3me gcfondheyd raakte.
' Hier by gedenk ik, wat eens een ,01i-

..fant-drijver aan den Nijl tot my fey :

fVeet gy niet , hoe een Mier te moe is

Ywenfe onder wi^ voeten is ? Even eens alsgy^

\^u^en gy ondereen ülifants voeten legt.

c Seven-en-twintigfte Hooft-ftuk.

Fan een goed-daadtg en befcheyden Die-

naar , die in oyigen.l , en haaji tt^eir tot

gmade quam.

SEker Koning van Sufan had een Ka-
merling , die heel vroom , vriendlijk

en befcheydenwas. Hy deed'yder

goed in 'er tegenwoordigheyd , en iprak

ook alles goeds van zijn vyanden als-fe

van hem waren.

Delen had lig eens met een kleyne faut

tegen den Koning veribndigt , waar over

hy gekerkert , en leer Ibber onderhouden

fouw worden. Maar d'andere Hof-die-

naars , die tot zijn bewaarders geftelc

wierden ,
agten voor billijk, hem de veel-

vuldige weldaden, die-fe van hem genoo-

ten hadden , weOr te vergelden , en niet

mee
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met foaeen fwaaren laft, als-fe wel bevel
nadden, te drukken.
Wie met zijn vyanden vrede wil hou-

den > die neem defe pleging waar • Wen
hy u agteruw ruglaftert , l6o loofiicm ia
zijn by-wefen . Weder-fchelden voed
haat. Wild gy van ymand geen fuure
woorden hooren, foo fmeer zijn moii I

met loecigheyd.

De Kamerling nu , *t boct-geld dat de
Koning van hem eyfchte niet geheel be-
taaien kunnende, moeft gekerkert blij-
ven. Ondertuflchen wierd hem hcymc-
lijk van een der naburige Vorften een
±Jnef gelonden , welks inhoud onder an-
deren defe was

:

Oede vriendN. N. 3cc. Z)e? Vorflen van
ui4^ /and u^eeten wet

, wat-^fc voor een
bequaam en Ueff'lnk man aan u hebhen ,

i^elk d'oorfmk is , van V geen 'fe teien
u mtsdoen . Soo '/ , door Oods genarde

,
daar toe komen mogt , datfuik een hooc^
i^egaafd gemoed ons landbek/eden, en 21%
deugden by ons beu^nfen mogt-^ fcker.t^y
fouden hem met beter eer bejegenen. De
voorneem(Ie Heeren defes Rijks zijn beo^eeng
u tefien

,
en verii^agten metgroot ver}an^en

uu^ antu^oord, &c.

De Kamerling,defen Briefgelefen heb-
bende , overwoog 't gevaar daar hy in

was.

i'

i
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ROOSEl^ S9

ti

fit*.

'j.\ras. -t Selve ter zy lettende ,
fchrcef hy

,een kort antwoord, op de witte zy van

den felven Brief, eniondhemfoo weer-

om. Een der Hoovelingen,fuU;s ter oo en

komende, ging daar op naar den Koning,

hem feggende , hoe de gevange Dienaar

imet de naburige Vorften Brieven w.lkl-

'de . Waar over de Koning gram wierd

,

len door een fnelle poft den boo het te

-rug halen. Den Brie/kn)gende,fticrde hy

Jzijn tong, naar de letteren van t ant-

. woord-lchrift, aldus

:

GOedimftige Heeren , Ui*' gfde mening

is vee/ erooter Jan mijn , als een knegü,

deugden. Doch de bediening die gy my aan-

bied , kan ik ,
fonder den fligt-band, door

H'elke ik aan mijn Heer ah verknogt ben ,
te

breken , niet aan-nemen : ii^ant aljoo inp

dit Hof ben opgetrokken , en veel we da-

den genooten hebb' ,
/oud' ik m/jn Pbgt-

fchMithesd daar voor ,
/onder voldoening,

vernietigen , u^en ik, om fooeen germge oor-

faak , te weten , dat het goedertierengemoed

van miin waarde Heerftgnu in ietwes tegen

ms verandert, mim oude Deugt-hewijferfo

om verhaten. Dietfult gv, waarde Heeren.

my hierin ligteltjk verfchoonen kunnen , t3c.

Dit was den Koning feer lief ,
hydeê

daar op den Kamerling ftraks ontkerke-

ren. en vereerde hem treffelijke klede-
' len
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ERSSl
ren en fchcnkaadjcn

, berouw hebbc ^
dac hy tec>en hem , als onfchuldjg zijaucj
ioo niil-daan had.
NVaardeHcer, antwoordde dcfen , ik»

uwknegt, hebniet te klagen, alsofteét
tegen my gcfondigt had. De wedcrwaar^fl
digheyd die my ontmoet is, isdoord#P
wildesgrooten Godts gelbhied. EnofJmy letwes van u bejegent was , fo waar 't\
dog beter cht et my van u, dan u vanimy gelchiedde

: na-de-maal gy mvfoo
veel weldaden beweefen hebt. DeGe-.ii
leerde plegen te feggcniAls deMenfchenl
u quaad doen , loo vertoorn u niet ; want
van haar komt u goed nog quaad. Vriend
en Vyand ontftaan u van Godt: want haar
bcyderhartisinzijnhand.

De vlugt der fnelhpijl moet door den boog ont^
ftaan ;

yiaar Wijfen jïen geen boog , maar 't boog-*

beftieren aan.

Acht-en-twintigde Hoofd-ftuk.

£ef$ troHW Dienaar wordml beloont^

SEker Arabifch Koning beval eens,
dac men een fijner Dienaren zijn
loon verdubbelen louw: vermidts

hy altijd voor 's Konings kamer befig

was
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ROO S EN-G AARD. X.Bcck. 91

'as met zijn dienft te verngcen ; daar

ten eicel luy en
lï'andcren daar-en-tegen , . -

,

iedio-, ten deel llocjcnd en ralend, en

saec"? met haar gckkernycn , dan met

dienft.pleginp; befig bevonden wicrden.

^]\\s dit een dapper Held hoorde ,
feyde

W • Even ihd^m^ i?;cluk hebben ook hier

de Dienaars des \ioogltcn Heers ,
naam-

Iiiik , des ffrooccn Godcs , in zijn Voor-

diovcn. Wie daar twee da-en getrouwe-,

ijk dient, die word onfeyibaar dendar-

en dap; mei groote genade aangdien.

/icGodt van liarte dient , dieheettva-

.ehoop , dathy van zijn aangefigt niet

.efchaamt en ledig weg-gaan lal. Aan c

yve Hof groot en in aanlien zijn,beltaat

lin eehoorfamen , en na des Heeren wil

lleeven. Den felven verlaten oft veragten,

is een teken en oorfaak dat ny lal te

fchande worden.

Wie lit xijn hart en fin opregt hond ^QW den

Vie lejid , tol vinen dienft , ;cy>> hoofd ten

dorpel neer.

Of,

Een opregt Dienaar neygt zijn hoofd

maar alleen tot zijn Heers voeten^ dat is:

hy dient hein alleen trouwehjk.

Negen-
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Negen-en-twintigfte Hoomtuk,!

£en lirans ongelukkige homkopïng,

MEn vertelt van feker tirauni»
Heer , dat den fclven d'arme luyl
den 't Houd om een heel gering

geld verkoopen moeften; en dat hy 't deS
Kijken dan, om een hoogen pnjs daar'
voor te krijgen , vveêr opdrong . Ee»;
kloekhartig en verftandig man , die we!
de vryigheyd had om hem eens aan te
Ipreken

, dit fiende, fey tot hem :

Gy zij t of een Slang, (wantwien^y
fiet, fteekt gy. ) Ofeen Uyl : vvanc
waar gy komt verderft alles. Uw geweld

^kan by ons wel wat vermoogen hebben:

,

maar niet byGodt.

Lnat over ge-^eUyoor ct\ geen Uenfchen
fchr'jen

;

Haarfugten gaan tot Hem^ die helpen \m
uyt lifn.

Over defe reden fagde Tiran defe man
heel fuur aan , hem daar voor flegt bedan-
kende. Maar op feker tijd quam eens
by geval des Tirans koken in brand te ra-
ken. De vlam floeg ook in de Hóud-ka-
mer, en veruielde al wat van haafen goed
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,.OOS EN-GAARD- l. ÜoeK. 9J

Lijn huys was i hem alfoo uyt een fagc

ld in de heete afch fettcnde. A s defen

firan omtrent die tijd eens by zim

Éienden fat , en beklaagde zi)n ongeluk,

'e verwonderende waar dit vuurm zijn

uys doch door aangegaan was J ant-

woordde hem defen man,die mee daar by

at , fcgeende : Uyt den rook der harten,

an de vierig-fugtend' armen . is du vuur

VV^'fu voor den rook ( 't fugten ) der

• wcndig gewonddc harten. De wond

iie verborgen is breekt door, en open-

baart fii; ten letten. Pars geen menfchen

^rt tot fugten: Een hart dat tot fugten

eeparft en gedrongen word,
kan de gantr

ITche Wereld oinkcercn.

D
Dartighfte Hoofd-ftuk.

Van een kloek^ Worjlelaar.

Aar is een Worftclaar geweeft,die

trof. Hy wift drie-honderd en feftig-

dcrlcy manieren om zijn party te doen

vallen , foo dat hy, 't heel jaar door ,
aile

daeen een nieuwe toonen kolt .
ueie

Worltelaar kreeg een jongen, wegen zijn

behaag-
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9^ Per
behaaglijk ^cfigt, foo Jief, dat hyhei
ook drie-honderd en negen-en-v ijfnV vi
zijn kunften leerde, en maar een v-
l]em alleen behiel.

Dele Jongen wierd met der tijd fo
gauw en volkomen inzijnkunft, dnt\
ook inemand met hem in 't Worftcl-pai
gaan dorftj waardoor hyten lellen

f

moedig wierd
, dathy% niet ontlag, i\

s Konings by-zijn , te leggen , dat zm
XWeelter hem wel in ouderdom en wetei
lchap,om ymand te lceren,overtrofjmaa
dat hy m ftarkte niet minder dan ziji
Meefter , en in kunft hem geheel gelijl
was. Dit dagt den Koning vry wat ver-i
metel gefprpken te welen : weshalven hj?
een kampdag aanftelde ; waar toe hy nierf
alleen de voornecmfte fijns Hofs , maar^
ook andere naburige Heeren nodigde.
De jonge Worltelaar quam met ftout

gebaar op de Worftel-plaats treden , en
Itelde% aan , als een dronke en verhitte
Olifant, cn ging als oft hv yfcre bergen
verplaatfen wilde. De oudé Meefter , dit
(lende, wift wel dat de jongeling hem in
ftarkte niet hoefde te wijken; maarhy
cnnnerde % , dat hy de eenige kunft-
greep, die hy niemand geleert, maaral-
leen voorlig gehouden had, gebruyken
koft. Als fy nu tïamen gereed ftonden,
jjreep de Meefterden rgem-ÜL^tiijen leer-

iing

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C 28



Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C 28





ROOSEN-GAARD. l.Boek. 9$

1$met bey zijn handen aan, en liet hem

et den kop rer aarde fchieten .
Hier

cr beeoften de tocfienders luyd te lac-

.en en te Ichatercn. De Koning deé

•n Meefter een nieuw kleed , en trctte-

ike fchenkaadjen vereeren ; maar de

.ne-elino; bcltratte hy met haidc woor-

,en, dat hy zijn meelter, dichcmlulke

refFelijkc kunitcn geleerd had , loo Itout

n koen uytgedaagt had. Waar op de

inc-eline antwoordde : 't Ontbrak my,

,e:roote Heer, aan ftarkte niet. Ik heb

Ile kunllen, behalven dele, van mijn

i^eelter geleerd, diehy tot op dele uur

oor my verborgen gehouden heetr.

:)aarom, fprak de Meefter , heb ik-fe

oor my gehouden , om de felve in dele

iur, of iulke gevallen, te kunnen gebruy-

iKen' In voegen dat ik hier m den raad

Ider Wijfen gcvoli>t heb , welke leggen:

JMen moet zijn vriend niet al te groot en

ftark maken : op dat hy u , wen hy eens

uw vyand word, niet komt teverwekU-

^"^My gedenkt nog, wat eens een Mee-

fter, die van zijn Leerling met imaaden

ondank geloond wierd, Icy :

Daar is nog trouw nog geloot meer m
de Wereld ; of foo-f 'er is , loo word-ie

doch van de Mcnichen niet meer ge-

bruykt. ^.^
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9^ rERSSlAANSCHE
Die de Schiet-l^mfteerft met moeite hragi

in BrUjn ,

Vie moefi iJl^ naderhand tojn Pijl een Schiet

'Sbit vjn.

Een-en-dartigftc Hoofd-ftiik.

Een Klfijfenaar rvil een Koning , dte voi

by hem gmg, geen Jonckrlinge eer

he^tijfen.

SEker Dervvifch , de Wereld, luft no
vreugd agccnde , begaf fig op 't vel

in een fteenagrig hol te woonen. Al
hier by geval een Koning met zijn Hof^
gefin voor-by trok, wouw de Kluyfenaar,
wijl hyde vcragting der aardfche heer-
lijkheyd voor zijn beft vernoegen hiel,

niet eens naar hem fien, nog fig voor hem
buygen. Dit. nam den Koning (gelijk
by lulke Hecren te gefchiên plag ) heel
qualijk. Defe aart van volk , ( de Der-
wifchen

)
Iprak hy , is den Becften feei*

na gelijk , van welke men geen eer te ver-
vvagten heeft» Waar op des Konings Wi-
fier of KanfTelier naar hem toeliep , feg-
gende : Hoor , Derwifch , daar gaat de
Koning van dit land voor-by ; waarom
eroet gy hem niet met behoorlijke eer-

biedigheyd , en geeft hem uw gedienftig

.

ge-
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OOS ENG AARD. \,Boek. 97

niocd in ondcrdanighcyd tc kennen?

eg den Koning , anivvoordde dc Dcr-

Ich , dat liyzijn hoop tot dienltbaar-

yd , waar meê hy verwagt wil zijn , op
ie moet ibrtcn , die haar hoop op zijn

enade en weldaden te verkrijgen fetten.

enefFens dien fult gy weren , dat de Ko-
ingen zijn om d'Ondcrdancn inagtte

emen en te befchermen ; maar d On-
:5ierdanen niet om den Koning. Dc Scha-

en zijn niet gefchapcn om op den Har-
er , maar de Harder is geflelt om op dc

chnpen te paffen. En wat is 't nu doch

leer met liilke hoogheyd } heden fiet gy
'een in geluk en hterlijkheyd , cn d an-

er in ongeluk en harten-leer fitten ; men
/Idulde flegrs : 't kan gerchieden,dat d'Aard

^overweynig dagen de heriTcnen uyt 'et

)ihoofd van een , die , wegen zijn rijk-

)ldom cn heerlijkheyd , in groot aanfien

?is , verteert. Wen 't onvermijdelijk ge-

hcngnis komt , en dc fchuld der natuur

fal beraalt wefen , fal 't ondcrfcheyd tuf-

fchen Koningen cn Onderdanen te niet

zijn . Dat de graven der overledene

opgedaan wierden , gy foud uyt hiiar

aich' rijke nog arme weten t'onderfchcy-

den.

De Koning,dcrc reden verftaandc, be-

haagde die loo wel , dat hy begeerde

tJat de Kluyfenaar wat van hem bidden

E fouA'i
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fouw; waar op defe antwoorde : 'kVerJ
fockdan, dat gymy niet meer befwaarJ
lijk wild zijn. Deel my dan , fey de Ko-j
ning, eenffoede raadmcc. Waaropdej
Dcrwifch iey

:

Gedenl^y alfoo gy thans ge'^eïd en rijJf^doni

torfty

Vat fullel(S niet en blijft gebonden aan eeti[

Vorft.

Cilij^ gy magt en goed van anderen hebt geA
kregen ,

Soo krijgen 't and\en -^eër. BlU^ is tot fchat\

genegen.

Aan Koning Choxrows kroon foudenj

dele vaarfen geftaan hebben :

Wat vjn yeel jaren "^at *s lang Ieyen l

Wy Xjijn dog aan den dood gegeven,

Ben ampt hoe hoog , eenftaat hoe vafi ,

Word in een oogen-hlil^ yerrafi.

Geen Hoofd der Hoofd-Jlaat van de fiaten

Kan iet tot dood-yerfoening baten.

De dood heeft over-al ge'V:>eld y

yontfe^ert die Jig feller fielt.

Twee-en-dartigfte Hoofd-ftuk.K

Men vreeft den Koning meer dan God.

SEker Wifier quara eens t*iEgypten

by Sculnun , nem klagende en Tcg-i;

gendc,hoe hy dag en nagt met 'sKo-
nings
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A O O S E N-G A A K D. I. Boeh $9
'il'Jiiigs dingen beladen was, en daar door

xrrcieynig ruit had ; waar by ik trouwens,

.^KArak hy , hoop tot goê genieting hebj

bjjiaardaar beneffens ook tamelijke vrees

^iiloorzijn ongena uyittaan moet. Delen

Ijj lntwoordde Seulnun al tranende : Dat
dc hoogflc Godt foo vreefde , als gy

ivjlen Koning , ik foud wel een van ae
.roomlte 7ijn. Indien , of de hoop tot

|r*.goê belooning, of de vrees voor ftraf

fiet ymand beteugelde , foo fouw den
li4'oet der Gecftelijkcn voorfeker op dc

Piloot des Hemels geftelt zijn.

Jndien gy , V geen g* Heer ter eer

Voet 5 ooi^ betoonde «Tb hoogjie Heer;
Wie feyd^ u niet , in Mtnfchen fchijn ,

Een lieyen Engel Gods te zijn ?

Drie-en-dartigfte Hoofd-ftuk.

Een onfchuldig ter dood gedoemde

fpe.kt Jig los,

Eker vcrwefene,van denKoning on-
fchuldig ter dood gedocmt zijnde,

Iprak daar over den felven dus aan :

O Koning ! Sie dat gy,door uw toorn te-

^cn my , u felf geen onregt doet , en u
't jammerend wee op den hals ttekt,

•Hoe fouw dat toe-gaan ? vraagde de Ko-
E z ning.
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ning. Mijn pijn en marter, fprak d an-

der , fal in een oogenblik eyndigen cii

ophouden ; maar uw Itraf der ongere
tigheyd fal eeuwig duuren.

Ves kyens befte tijd gelijk de -^ind beftaat

.

Wat foety offuur-i '^^t fchoon oflaelijl^

yergaat l

Een onregtyaardige foeJ^t niet , dan ell^ t

queUen,

Maar "^ie de plaag-ftriJI^ lo'^i die fal-fe eeu

'V^ig J^nelien.

Deef erinnering nam de Koning fo te

harte, dathy, de laak verder nadenken-
de, de gedoemde weer los liet.

Vier-en-dartigfte Hoófd-ftuk.

£efi Kanffelter geeft zijn raad , foo de
Konmg die gaern koord,

KOning Naufchirwan had eens zijn

Hof-raad by een vergaart , om
met de felve van hoogwigtige fa-

ken te raad-flagen. Elk dan ftelde zijn

meening van goê raadfaamheyd voor.

Ook felfde Koning fey , wat hem van de
faak dagt beft te wefen.Maar Bufurtzum-
hir, Prefident van dien raad , floegftraks

met 's Konings meening over-een , defel-

ve,
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.vOO S E M-G AA KD. J.'Boek, TOl

NtJie, als beter, d'anderen v oor-trekkcndc.

^(is Bulurtzumhir van d andere Raden

eymlijk gevraae;t wierd , waarom hy

; Konings raadslag als de belte van al

anderen waerdigde ? antwoordde hy :

3m dat elke faaks uytgang onfeker cn

Lwijffelagtig is. AU' uw raadüagen zijn

goed gemeend ; maar d uytgang der

jêlve kan lbo wel wat gevaar , als wat

«Jfftoeds meê-brengen. Daarom Ite ik 't

roor goed aan , des Konings mening meê

:e vallen , op dat hy mijn raad , fo deiel-

p,^ , van hem gevolgt zijnde,qualijk quain

/uyt te loepen , niet fal kunnen bekijven;

!cn ik voor zijn toorn enongena bevrijd

mag blijven.

pl Vijf-en-dartigfte Hoofd-ftuk,

ran een Bedrieger.

SEker Bedrieger had eens zijn hair,

als oft hy ^ali , de groote Heylig

( a ) der Per/lianen , zijn Nakome-
ling was , op^^';evlogten ;

voorgevende

dat hy een Gecltelijk perfoon was , die

van Mekka quam , daar hyopde Bede-

vaard , om zijn Gods-dicnft te verrigten,

fouw geweeft hebben. Hy reykte de Ko-
ning eenige vaarlen toe, die hy voorgaf

Éi

E 3
Iclf
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iOi Perssiaansche
lelf gemaakt en gedigjc te hebben. Hier "
op ley een van 'sKonings Raden , die op
die felve tijd re Mekka op de Beevaard
gewecft had : Defen heb ik op 't fceft dec
offering te Befzra gefien ; hoe kan hy dam*^
een Beevaard-broeder te Mekka gewee^
zijn? Ik ken , fey een ander, zijn Va-
der : defelve is een Chriften,en woond in
Melatien ; hoe kan hy dan een Nakomc
ling vain onfe HeyJig zijn ? De Vaarfen
die hy voor delijnc uyt-geeft , zijn in de
ochriften van Divan Enwari te vinden

;

hoe kan hyic dan gemaakt hebben ? De
Koning beval dat men hem, wijlhy%
met lulke hand-grijpehjke leugens vuyt
gemaakt had , de Telve met een vuyft-
Ichuyer wat fouw afveegen , en jagen
hem weg. Waar op defen , met woorden
dit voorkomende , fey : O Koning , en
Befitter defes Aardbodems , ik fal u een
woord feggen , fo dat niet waar is, moogt
gy my , naar uw believen , de grootfte
quaal aandoen. War is dat ? vraagde de
Koning. Ik fal 't u feggen, fey defen :

Als een vreemde u Boter-melk ver-
koopt , foo moet gy een maat Melk , met
twee maten waters gemengt,vervvagten.
Laat u niet ftraks tot toorn beweegen

,

als uw Dienaar een jok-reden, die wat
onfmaaklijkheyd by (ig heeft, voort-
brengt.

Want



IVanp dat alles kpmt te vooren ,

Moet al-te-met een leugen hooren.

w Hierom lachttc de Koning , feggcn-

ide : Gy hebt wel nooit waaraciitigei*

iwoorden gefproten ; beveelendc , dat

hnen hem zijn voorig verfock voldoen

( .») Sulkc luvdcn hebben wy in Pccffcn eeniee

refien; fy worden Sijd genoemd. Hun haircn hcü-

ticn fv op bey dc zijden , fommige in vlegtcn ,
an-

dere gekrult, lang af-hangcn i
daardePerflcis an.

'ders haarhair giacop'r hoofd laten af-icheercn»

Haat kleding is in 't gemeen van wit Katoen gc^

maakt, roken gordel; aan den gordel hcbDenic

ccn groene flip hangen ruym een hand breed lang i

^ t^airby men dit heyliggafiagt kennen iun Doch

. eenige onder haar, die heel rijk z„n, dragen uyt

hoovaardy, als andere, g^v«fde of bonte kW^^^^

ren 5 maar even-wel mogen-fc geen 2^1)^^ ^^
j'^^^^

hebben. Sommige hebEen ook een holle niverc

Koeeel , daar fy hairennyt toonen , van wcikefy

voorgeven, datfe uyt Mahnmeds hoofd geKemt

zijn f die de fijne opgenomen , enonder hun Ge-

üLt uYieedcelt hebben. Dcfe hebben neflPens dien

groote vTyheyd in Perffcn, cn zijn van alle burger-

lijke befwaringen vry.

Ses-en-dartigfte Hoofd-ftuk.

Dat men den Lajleraars vergeven moet.

IT
En Soon van Hariin Rcfchid quam

-i eens voor zijn Vader , hem feg-

^ eende, hoe een voor-neem Ampte-
^ E 4 naars
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, lafterlijk van zijn Moeder
geiproken hebbende; hem daar door ont^
eert had. Hierover vraagde Harun zii:
voorneemfte Raaden , wat voor een reet-
matige ftraf deie Lafteraar daar voor wel
ontfangen moge ? D een fprak hem heel
c leven af. Een ander ley, men foud'Hem de tong uyrde mond rrekken. Een
«nder

, men foud' hem fwaar gevangen
ferten. Maar Harun ley : Mijn SoSn,
tlai naait aan de goederticrenheyd en
lagtmoedigheyd zijn, foo gy hem ver-
eeek

, indien gy kund; foo niet, foo
Icheld zijn Moeder weer vvaruyt^ maar
wagru, datgy in foodanige wraak niet
buy een t ipoor der biüijkheyd treed ; an-
ders louw 'r ons Schandelijk zijn. De
Wij/cn fcggen : Hyis vooreen dapper
man te agccn , die mee een vergramde
plihnt mden ftrijd durft gaan. Seker,
hyis vooreen man re houden, dm, wen
hy toornig is , niet laftert. Een bot-
ten bengel heeft eens een vroom man
geialtcrt ; maar dcien hoorde dit al
geduldig aan , en fprak : Op 't left fal
t al-te- maal goed worden. Ik ben veel
erger als gymy fchelden fult. Ik weet

^ R' gebreken foo wel niet kent,
alsikleJf.

O Scven-



oo S EN-GAARD. \.Boek, IO5:

Scven-en-dartigfte Hoofd-ftuk.

}^ Van twee Broeders , die Pi V water vie*

Itn, li^aar van d'een gebe- '
< itrdy

en d'ander verdroni^,

OP fekcr tijd , als ik met eenige

groote Heeren t' Scheep gegaan

was ,
gebeurden 't dat 'er fchie*

lijk een dwarrel-wind op ons aanltier, foo

dat ook 't agtcrdeel van \ Schip met wa-

ter bedekt wierd, waarover twee broe-

dersin 't water vielen. Een van de geen

die by ons waren , riep de Schipper te

hulp , hem ftraks honderd dukaten be-

loevende , foo hy dele twee uyc 'et water

hielp. De Schipper bcrgdc deen ; maar

d'ander ging onder en verdronk. Als ik

dit fag / irprak ik : Delen heeft niet lan-

ger Tullen leven : wijl zijn gehengnis hem

loo weg neemt, 't Mae wel zijn, ant-

woordde de Schipper al lacchende, gelijt

ev fegt. Mijn hnwas ook daar toege-

neygt, dat ik delen eerft helpenen red-

den wilde. Want als wy eens door een

Woeftijn reyfden , liet hy my , als ik moe

xv'as, op zijn Kemel futen. Maar d'an-

der heeft my dikwijls in mijn jeugd door

ziinvuyftendoendanlfen.
A Ei Toen
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H E

Toen fcyd'. ik: Hoe wonderlijk gaat
de wraak ! en hoe rc^tvaardig is de ?roo-
teGodt! ö t> 5

Van V gotd^doen I^omt '^eer goed te

Maar V quaad-doen yolgt een '^eder-quaad,

Beleedig , foo gy kund , geen gemoed.
Aan den weg defer Wereld ftaan veel
doornen , daar wy door wandeJen moe-
ten. Doe den behoefcigen en noodlij-
denden goed : want alfo kan *t u ook we-
dervaren.

Agt-en-'dartigfte Hoofd-ftuk.

Vin twee Broeders , voaar van d'een een
Hoveling , en d'ander een ^mbagts^

man -^as.

IN iEgypten zijn twee Broeders gc-
weeft : deen was ten Hoofin s Ro-
nings dienft , en d ander geneerde fig

met zijn handwerk. De rijke Hof-die-
naar feyd' eens tot zijn Broeder : Waar-
om tracht gy ook niet om in s Konings
dienft te komen , dat gy van de fware ar-
beyd mogt ontflagen worden ? Waarom,
ley d'ander, doet gyniet liever u hand-
werk, en verlaat de flaaffche dienftbaar-
neyd ? De geleerde feggen :
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"S E N-G A A n D. I . ^OCH* 107

Jn '^yheyd en in ruft gefeten ,

En foo vjn eygen brood gegeten 9

ïs beter dan in dienft te flaan j

£/j in een gulde gordtl gaan»

Daarom houd ik 'r veel beter te zijn,

aodl
ftarke handen 't deeg te kneden , als

g^mct ledige t'faamgeflagc handen voor

een Heer te ftaan opwagten. Dit zijn de

forgendieons leven knagen: Wat lal ik

in de fomer eten? Waar meê falikmy

in de winter kleden ? daar de natuur doch

met weynig te vreden is. •

ff**

i

'af'

Negen-en-dartigftc Hoofdftuk.

Dat men ftgnïet over 's vjands dovd
yerbeugen fjf.

IMand quam eens de regtvaardige

Naufchirwan de tijding brengen , dat

Godt hem van zijn vyand , door dc

dood, verloft had ; welke dc Koning ant-

woordde : Hebt gy dan ook gehoord, dat

Godmy wilover-laten ? Hoe kan ikmy
over mijn vyands dood verheugen , daar

ik weet dat mijn leven niet altijd duurd,

en dat ik dc wereld ook verlaten moed ?

Veer-
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Veertigfte Hoofd-ftuk.

Vm een Raady die , als d'andere Raden
raad gaven, flil f^seg,

ALsop feker djd Koning Chofz-
rovvs Raaden over een laak raad-
üaagden , en Bufurtzumhir

, daar ^

by fittende , niet een woord fprak ; vvierd
hem gevraagr , waarom hy zijn wijfc fteni
over defe faak niet hooren liet ? De Ra-
den , antwoordde hy, zijn d'Artfen ge-
lijk, dic alleen de krankenartleny me(^-
dcelen . Gennerkt ik fie dat uw raad
goed is, foo Ibud 'et my voor geen groote
wijsheyd kunnen gerekent worden , wen
ik daar veel van 't mijn by-doen wilde.

^Is een Raad de faai^ i^an hejfen ,

Wam' toe nut dan meerder raad >

Van is h -S^it niet meer te treffen,

Kaad on^noodig doet geen haat,
hlaar -Wanneer i\fag een blinde

Naar een i^uyl ofgracht toe gaan ,
liet my dan niet yinde ,

Van had i\ niet regt gedaan.

Een-
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I Een-en-veertigfte Hoofd-ftuk.

Een Konings Jlaaf k^rijgt 'et Koning-

ALs Haron Refchicd hcc Koning-

rijk iEgypten inj^enomen had, fe)'-

de hy : dat hy, \vep;en dc vcrmete-

i'le hoogmoedighcyd en grootc hovaardy

der JE^^yprifche Koningen, die in 't ge-

meen als Goden wilden geëerc zijn , hcc

Rijk aan een van zijn gcringftc Slaven

befcheyden wilde, dat die na zijn dood

hec felve beheerfchen en beftierenfouw.

Nu had hy een Moor , Choflib genaamr,

die hy toe dele hoogheyd waardig kende.

Dan men fegt , dat dcfen van vcrnutt en

verftand fo fobcr bedeelt was, dat hy ook

op feker tijd, als d'Akkerluylen klaagden

dat deNijl, in 't overlopen , hengroote

fchaa gedaan had , alfoo hy 't Boomwol-

zaad ten deel vcrdurven,ten deel weg- ge-

fpoeld had, foud geantwoord Jiebben

:

Men fou de Wol gelaaid hebben, fo waar

men daar van bevrijd geweeft. Als die

een harthebbend man , die daar by ftond,

hoorde , fprak hy : Indien rijkdom en

heerlijkheyd alleen door wijsheyd ver-

kregen wierd , foo fouden de leeken en
een-
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110 rEnsSlAANSCHE
ccnvuldigen groot gebrek lijden. Maar
God geeh een Wecc-niet foo veel rijk-
dom , dat 'er wel honderd Wijfen% over
verwonderen.

CeluJf^ en rifl^dom '^ord door -Vfijsheydniet yer^

kregen'.

Want alles hangt aan die , iPaar yan men >
al/es '^agt»

Vi Wereld fchraagt een D-^,ias ; en is de
Wijfen tegen

T-en Sot die Itord geëerd^ en een Geleerd^ yer^
agt.

Een Chimicus doet groote moeite en
naerftigheyd in *t Gouc^foeken , en gaat
ook gemeenlijk , eer hy 't vind , met lörg
en bekommering in de Mijn. Daar een,
die plomo en bot is , fonder moeite te
doen, vaak in puyn een fchat vind.

Twee-en-veertigfte Hoofdftuk.

Een Koning ml met Ujn Maagd z^ijn hfi
plegen^ 7 fy af-fiaat,

SEkcr Koning wierd eens een fchoon
en bevallig Mcysje van Tzina ge-
fchonken. Hy , op een tijd heel

dronken zijnde , begeerde by dit foec
Luft-verwekftertje zijn geneugd te heb-
ben, 't Welk fy weygerde. Waar over
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|[Jiy , fecr verdrietig zijnde , haar in gram-

Plrchap aan een van zijn Slaven gaf. Delen

\^ was een Moor, feer mis-maakt van lig-

chaam ; zijn boven-lip was ibhier tot aan

zijn neus op-gckrult , desgelijks mogt
'

d andere by-na voor zijn halve kinver-

^ ftrekken.In zijn gantfch aangefigt fcheen

hy by-na een jongen Duyvel gelijk te

JiJwefen. Hy ftonk als een helfche Poel, of

als een Kreng in de honds-dagen. Kort,

hy was foolaelijk enmif-maakt, dathy

ook als een monfter der af-fchouwclijkfte

mif-maaktheyd , gelijk Jofeph {a) een

pronk-monfterder onbevlekte uytmun-

tendftc fchoonheyd was,had mogen voor-

geftelt worden. Defen Moor , vol luft

t; 3 en begeerte, wierd ftrakstot deMaagd^

i ontfteken, en gcbruykte, fonder verlof

? van 'er te nemen , zijn vryheyd , die hem
met haar gegeven was.

Als de Koning 's anderen-daagü ver-

It \ nam , hoe 't met 'et Meysje gegaan was>

wierd hy toornig , en beval , dat meu
haar bcyde aan handen en voeten t'fa-

mcn-binden , en van 't huys af ia

de gracht fou werpen . Maar een van

zijn Raaden , een befcheyden man, boog

fig voor hem neder , feggende : Defeu

Moor kan men geen fchuld toe-meeten.

i^' Want uw dienaars plegen immers de ge-

M fchenken en weldaden , dic-fc van u ont-

1 fin-
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fangen , te gebruyken. Had defe Swart,
antwoordde de Koning , lig maar een
nagt van haar onthouden , ik fond hein
meer dan defe Slavin vereert hebben.
Hebtgy Koning , fey de Raad , dan niet
gehoord , 't geen men plag te feggen :

Een die groote dorft heeft , als hy by
een koele Bron komt, fal zijn gedagten
niet lang op een Olifant \venden,hoe ge-
vaarlijk dat 'et is by de felve te zijn als
hy toornig is. Een die grooten honger
heeft , wen hy alleen in een huys is , daar
overvloed van alderhande Ipijs is , lal

fwaarlijk uyt Ibnderlinge aandagt tot va-
iïen gedreven worden . Defe rede gc«
viel den Koning wel. Hy wouw de Swart
den Wilier fchcnken , maar, feyde hy,vi at
fal ik met 'et vrouw-men fch doen ? Die
moogt gy , antwoordde de Wifier , de
Swart Ichenken en houden laten, 't Geen
daar hy van gebeten, en de helft van ge-
geten heeft , mag hy heel genieten. Gy
kund heur ligt vergeten. Een man ,die
lafen eer na gaat,fal niet voor een vriend
aan-nemen aie bordcelcn, en oneerlij-
ke plaatfen bewandelt heeft. Een dorftig
gemoed heeft geen luft tot'et(anders ko-
Itelijk) water dbfulah[b) als 'er een vuyle
ftinkcnde mond van geflobbert, en de
helft van gedronken heeft. Wie fou voor
goed kennen dat een Oranj'-appei,als hy

in
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Roos EN-GAARD. 1. BOck. IIJ

in den drek gelegen had , den Koning

wetr in de hand louw gegeven worden?

Wie Ibud' ook van een appel willen eten,

daar een fchurfde mond in gebeten had?

( ^ ) De Pernianen fcggen , dat Jofcph , wegen

lijn bovenmate rchoonheyd,cer een En gel,dan een

Menfch gelijk geweeft is j door welke fchoonheyd

Potiphars Vrouw foo op hem verfot geworden is.

Ikfai, den nieuws-gicrigen Leefer te geval ,
uyt

delelve Hiftori , foo-le de PerlTifche bclchrt jver uyt

,d'Alkor^ngeftelcheetc, let-wes , ioo veel hiertoe

noodig is, gedenken.
, . r

Als nu in de Stadt bekend wierd, dat dele

Luftvolgfter (die fy W<^^ noemen ) mctjofeph

had wiUen onkuyfcheyd drijven, fpraken eenige

Me-vrouwen , die voor kuyfch wilden aangefien

zijn , daar heel fchirapig van. Sy , dit tetooren

krijgende, fteldc een gaftmaal aan ^ endeêaldefc

Me-vrouwen daar toenoodigen. *t xMaal gedaan

zijnde, ley fc elk een Citroenen mes voor. Als-fc

nu de Citroenen ontginnen wilden , liet-le lofcph

jnet band-water inde Saai komen. De JufFrouwcn*

haar oogen op hem velU-nde , verwonderden 'er fo

feer over zijn fchoonheyd , da:-fe haar fclf verga-

ten , en in 'er handen iuecden , foo dat 'et bloed

mild langs de vloer qiiam loopen. Selich.% vraag-

den 'er, waarom dat- Tc , inftcc van de Citroenen,

haar handen fneeden ? Wy verftarren , antwoord-

den fy , over uw jongelings fchoonheyd , foo dat

wy niet wecten wat wy doen. Ia , liet ,
feyfe

daar op , foo heeft mijn liefde tot zijn fchoonheyd

mijn hart ook door-fneeden. Hieropbegoft hem

elk onregt te geven , dathy haar wil niet voldaan

had,6cc.

{b) In't PerQlaanfch ftaat*et woord ^bfulaU

Sulal. Dit fal een wurm zijn, omtrent een vinger

lang
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'
•^^^

Jang cn dik , die in 't fneeuw , dat op de hoogftc
bergen leyd , groeyd ; fcerkltarcn witzijndc Ahmen defen wurm met de vingers op neemt . geert
hy een fecr koud water/oo klaar als kriftaLvan fiaj
welk , fo fy feggen , tot artfeny cn kragtigc koe.

Iing kan gcbruvkt worden. Sulke wurmen foekt
men in t heetft van de Somer op de hooge ber-
gen

, cn brengt- fe de Koningen tot ccnfondcr.
ling vermaak

. De Wijs- geer ^rtjhuïtt gedenkt
ook lulke Wurnèen in 't vijfde Boek der Hiftoricn
van de Dieren , Hoofdft: is>. Als ook Jtu//W,in

'

£ock SMl: Exercit: 5 3 .

J. 2.
f3! !-

Drxe-en-veertigfte Hoofd-ftuL

AUxander de Groot heeftJ!g door vriend^
lijl^heyd bemind ^emaa{f, 1|

Lsde groote Alexandergevraagt .

wierd , hoe hy dog de Landen èn
|

Koning-rijken , van 't Ooft tot 'et
| f

'

Weft gelegen , had kunnen in-neemen, \
tot welk te doen, de voorige Koningen,
die hem in ouderdom, magt en rijkdom
ver te bovengingen, nogtans geen ver-
mogen gehad haddenPantwoordde hy : Ik
heb nooit enig Rijks ( dac door Gods
fchikking onder mijn geweJd gekomen
is) Onderdanen beleedigt, maar akijd
van haar voorige Koningen alles goeds
gefprooken.

De Wijfen agtcn niet voor groot ea
hoog,
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ROOSEH'G AARD. i.B:fek. n$

Rhoo2 , die de naameti van g^oote en hoo-

ee Hoofden verminderen. Ai defe dm-

^lenziin, wenfe voorby 7ijn, met meer

^5 te aeten , te weten : t Geluk , een Rijk,

I-
: Heerlchappy en wetten. Maar een goede

P M naam blijft eeuwig. Daarom

En tijg yroomen naam geen hfteringm

^ aan,

Soo fal u-^ na-roem ook^ in vj^e -kaardt

Jiaan.

•Af

Vier-en-veertigfte Hoofd-ftuk.

Een Konings Hof'meeflermrd.om

Zijnalte fcharpe onderstjfmg y om'

$

leyen gekaft,

SChach Abas had in zijn jeugd eea

Hof-meefter, een aanfienlijk man,

Murfchidkulichan eenaamt,die defe

jonge Vorft wel door 'sKonings Broeders

moord aan de kroon gehulpen had ; maar

hem nadcr-hand feer befwaarlijk viel:

gemerkt hy hem vaak , fonder onder-

fcheyd van tijd of plaats te gebruyken,

I* met groote berifping , en veel verdrieti-

ge woorden bejegende. Dit moett de

jonge Heer een tijd lang gedoogen.

Maar alshy tot regeering quam, en de
Hof-
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ii6 Per SSIAANSCHE
Hof.meefter nog by zi^n oude gewoonte
Dieet, infonderheyd eens over cafei,daar
veel trefFeljjke Heeren van wign^c faken
redeneerden

, alwaar de jonge Konin^
zijn item ook wilde by-voegen , waar op
cte Hof-meefter hem ftraks tecen viel>
leggende

, hy een kind te wefen; en de fa-
Ken met te verftaan ; verdroot hem luiks

'\ V5^^"^^"<^e , dat dien hoon hem by
vee Heeren

, en in zijn regering, in (legt
aanlien fouw brengen. Hy klaagde dan
clit aan drie van zijn trouwfte Raden , be-
geerende dat-fe , tot tuyging van haar
trouw, hem fouden byItaan, om den Hof-
meelter van kant te heipen j *t welk ly,
ot-le wel haar beft deeden om hem t'ont-
raden, efter, door zijn ftark aanhouden,
ten lelte bewilligen modten.
Om dit te doen gingen fy tTamen

,

op t bcquaamft vati de nagt , naar 's Hof-
meefters leger-fteê, die fy daar, op den
rug leggende , in den Üaap vonden. De
Koning deè hem d'eerfte houw met een
Sabel over 't aangeligt, D anderen vie-
len meê toe. Maar de Hof-meefter , rap
en ftark zijnde , Iprong op , en ftelde fig
ter weer. Als zijn ftal-knegt hetgedom-
mel hoordde

, quam hy ftraks met een
bijl geloopen; doch de Koning gebood
hem, den Hof-meefter, als zijnvyand,
daar meê neêr te vellen 5 met belofte, dar

hy
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hy hem daar voor tot een Chan oft Vortt

louw maken. De knegc was wiUig de

moord te helpen doen , en won, door zijn

Heers dood, \ Chanfchap van Herat.

Geluk ouderdom yerand'ren fin en fe-

den;

Sj Ujden V geen niet meer , dat eerfi -^el -^lerd

geleden.

VerJtJeyn Vorfi nietyeel , -wanneer vjn

jeu^d eens faalt •

Wie Vorfien tergen loily 'St>ord yaa^ met jlra}

betaalt.

li'

31

r

yf-en-veertigftc Hoofd-ftuk.

Wie imam een kujl graaft, valt 'er

Jelf in,

LsSefi, Koning van Perffen, in

begin van zijn regeering , ot hy

— wel jong van jaren was , nogtans

^ecr wreet te werk ging , als veel onichul-

diir bloed vergietende , raakten de groote

Heeren aan 't Hof hier over in groote

bekommering ,
Tprcekendc dics-halyen

eens vry met elkander van dit quaiijk

bcein; overweegende , in wat gevaar ly

daar by faten. Onder hen was ook s K.o-

nings Hof-meefter ,
Synelchan g^"^^^^^
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PeRSSIA ANSCHB
defcn ging en bragt weer al voor denK
ning wat 'er gefproken was , feggende*!u>

dat hy lig voor zijn Chanen en eyge Hofj
heeren wel hoeden Touw.

M^n moef getn heymlijlading aan drie of meer\

yertrow^en.

Wat nief yoor anderen dient > dat moet men\

felf behoulfen.

Synelchan gaf den Koning raad, dat
hy , loo hy voord-aan fekcr rcgeeren wil-

de , de voorneme Hoofden , daargroore
magt enaanfien by was , van kant mocft
helpen. Soo moetik, antwoordde den
Koning, van u 't begiÉmaken : want gy |
zijt de oudfte > en mee in dien raad ge-
weeft , en fult fonder twijffel met
d anderen toegeftemt hebben. Dat is

u ligt te doen , fprak Synelchan , en
't is my , als een die zijn tijd afgelceft

heeft , evci|-veel , ofik huyden on mor-
gen fterf^ maar niet-te-min heb ik 't goed
met u gemeend.
Weynig dagen daar na de<^ 's Konings

Moeder , die dit ten deel ter oorcn geko-
men was , Synelchan voor haar roepen,

om te vernemen , wie doch die waren, die

foo gevaarlijk van haar Soon gefproken
hadden. Als hy daar gekomen was , en
de Koning hem by zijn Moeder in ge-

iprek fag Itaan, wierd den Koning, ten

deel

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C 28



Roos EN-GAARD. l.Boch IIp

. x>el weeën argwaan,dic hy uyt haar hey-

r^elijk ongewoon kouten fchepte , ten

f. !cel vveg?n verdagtheyd oer tlamen-

' jemming, tot toorn b™g^^.>
. p Itaande voet toe-tredende , fabelde

lem , voor d'oogen van zi)n Moeder, ter

icêr.

* ^aa randen treffen yaak^ de Kaders die-fe

^ doen.

Vefugt tot trnandsvalXangten gevaar '^er^

Wie dat een k*^yl graaft kpmt'erfelfUgtm

te 'tallen,

Ve fchaa-fugt ftrekt tat felfs en anders on^

geyallen.
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PERSSIAANSCHE 1

ROOSENGAARD
Het tweede Boek.

Vm de aard en '^den der Ver»

mfchen^ of PeYjfifche Ainn-

EERSTE HISTORI.

f^"'"" En voor-neem Heer in Perl

fen,vraagde eens een Geelte-

1

\ lijk vroom man , wat hy doet
j

^ t^^2f ^^^^^ haar wel- bekender
i-dnrc^^r^ Munnik hield , allbo hy by

fommigen geen heel goed lof had? Defer

antwoordde: Wat zijn uyterlijk leeven er

wandel aangaat , daar kan ik niet berifpc-

lijks aan ficn ; maar hoe 't inwendig met

hem geftelt is , is voor my verborgen;.

Wen 'men imant in geellelijke klederen?

fiet , foo moet men hem , als men niec

weet wat hy in 't hart verborgen heeft;

voor geellelijk en vroom agten . War,
heeft!

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C28



ROOSEH-C AARD. Z.Boek. III

:efc een Markt-meefter (
a

)
(die geftelc

om op ae markt tepaüen) indehuy-

^ti te doen?

( ^ ) M^htufih ftaat '« in 't Pcrffiaanfch . dat is

Xirdcn Tocf.endet , die op de Markt rondom

iat , cn den Kramers en Handelaars bcoogen

no« , öm -er onbillikheyd te beletten. Want fy

tan eetbare waaren de l.yden vry wat te

Sn Ook gaat hy op de Feeftdagen over al

rpT ftratVn er> drijft dfe hy ledig vind naar de

Lerk.

ti

Tweede Hifiori.

K heb te Mekka een aandaptig Man-

nik gelien , die ,
7,ijn hootd op den

— dorpel des Tempels gelcyd hebben-

de, dus iugtte : O ! gy genadige en barm-

hartige Heer ! Gy weet wel wat u van

een iondig en onverftandig menfch goeds

komen kan. Ik bid, vergeef my mijn

onvolkome Gods-dienft. Ik kan op mijn

cehoorfaamhcyd , die ik u Ix-tonen iouw,

niet bouwen ; egter vinden i'e boetvacr-

! dicen vergeving van haar fonden. Oe-
'

hoorfame Dienaars kunnen haar loori ey-

fchen; en Koopluyden betaling voor haar

waaren ; maar ik, arme (laaf . breng geen

eehoorlaaniheyd ; en nogtans hoop. IK

Eoom als een Bedelaar , cn met als een

Koopman. Maakt 'et met my foo t u, en

niet my behaagt. Soo gy my of doodcn.
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of mijn mif-handcungcn vergeven wild.

ben ik bereid; hier leid mijn hoofd op

den drempel van uw deur ; wat gy my als

ccn (laafgebied , dat moet gefchiên.

Nog een ander fag ik op den felven

dorpel leggen, die al tranende fey :

\ uyt my i^omen niet dan ert^el fonden

Ueerl ftrijl^ met wiepen mijn fonden-fchul-

den doof I

Darde Hijloru \

ABed Kadir van Kilan , had in d'in-é:

gang des Tempels te Mekka zijn 1^

aangefigt op ae kleyne ftcenen^

geleyd, en bad : O groote Godt ! vergeef \

my mijn fonden ; doch foo gy wild dat i

ik, als de jongftc dag verfchijnen fal, daar
j

voor gcftraft lal worden , fo laat my blind

weêr opftaan ; op dat ik my niet voor *t

aangefigt der Heyligen behoef te fcha-

men. Ik , dit aanmerkende , fey alleug-

tenden

:

Heer\ il^ yergete nimmer dy\

! "^ild dan ooi^ gedenü^en my.

\

I

Vierde Hijiori,

N't huys van een armen Derwifch was
eens een diefingeflopen. Defen,over-

al nauw gefogt en met voor hem ge-
von-
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^r^^^oT E N-G AARD. l.BceL I23

pinden hebbende , wierd fecr verdrietig.

iUs de Munnik dir fag , wierp hy den diet

^
-n ruyge deken , daar hy op plag te fla-

3n,voor ; op dat hy niet met ledige han-

|i tfön, en bedroeft weg-gaan fouw.

l i Ik heb horen leggen , dat die op Gods

eg wandelen , ook haar vyanden met

.aern verdriet aan-doen ; maar u , foogy

15.
i alk een Godtvrugtig man zijn fult ,

lal t

I ^og minder betaamen u tegen uw vriend

elbtten, en die te beleedigen. Deliet-

4e der opregte gemoeden is altijd , loo

jvel agteruwrug, als in uw tegenwoor-

dieheyd, eenderley; maar met dergee-

len, die uw fauten agteru weten te ver-

)reden, enfigvoor uw ogen ftellen , als

/oudenfe haar leven voor u laten.

Veel kunnen als een Schaap haar yoor ogen

ftellen j

Bn foe^en^yan u 5 als een Wolf u doch te yeU

len.

Wie veel yan anderen fejd , en brengt u

maaren an^

Denl^ dat die ooi( yan « niet veel yerf-^ij^

gen k^n.

Vijfde Hiftori,

Enige wandelaars namen eens een

reys voor ; fig verfprekende , goed

en quaad, fo 't hun *t geluk voegen

F s wilde^
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wilde , uyt te ftaan. By defe woud ik xay

ook verfellen ; maar als fy 't tegen-fton-

den,reyd' ik : De deugd en goedertieren-
^

heydder grote Heeren plag 't vreemd te |]

zijn, haar aangefigt van arme vrienden

af te keeren , en hun haar weldaden af te

feggen. Ik verita en erken felfwcl,dat 'et

betaamt, fuik een aanlicnlijkgefelfch^

een willig Dienaar , en geen befvvaarde

te zijn.Of ik fchoon niet te paerd kan rij

den, foo kan ik niet-tc-min uw paerd

dekfel dragen. Maar een van haar fey to

my : Laat u ons weygerend antwoord

niet belgen : want noj^ onlangs is'tge

beurd , dat er een Diet , in fchijn van ee

vroom Derwifch, in onsgcfelfchap geflo-

pen is.Want wie kan weten wat er in fuU

een klect ftcekt. Hierom hebben wy,wij

den ftaat der Geeftelijken over-al aangc

nomen,voor vroom gehoudcn,en beminc

word , niet quaads op hem willen ver-

moeden , maar hem gaern in ons gefel

fchap genomen. Een Munniks-kleedi:

een flegte mantel , 't is ook genoeg da

hun ftaat daar in elk bekent is. Maa:

men hebbe een goed hart , en doe goed

en draag dan wat men wil,'t zy een kroo

op 't hoofd , of op de fchouders een bee

delaars mantel. Kort , als wy eens dei

heelen dag tot laat in de nagt gereyU

haddcn,cn neffens de muur van een btad
o
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ROOSEN-G A ARD. l.BoeK. 11%

,s Nachtleger namen, Hal de Dief, als

-vyakemaal üiepen , van zijn naap-geicl

ten handvat, voorgevende dat hy ,
om

lem te v^'aflchen , water wou halen ; en

Jiep van daar. Wat een fijn Geeitlijk, die

len Geeftlijks mantel droeg ! Wat is c

;heyli2 omhangfel (
' ^ des Tempels te

5Mekka hem anders gcuceft als een Elels

.Idekiel. Als defen van ons gegaan was,

rjklom hy over de muur , en Ital een kisje

3met veel koftelijke dingen. Hy was ,
als

:de dag begoft aan te breken, aleenige

•imiilen voor uyt gcloopen, wy nogon-

y wetend en feker Oapende. Als t geitoo-

- len goed gemift wierd , quamen d In-

.Avbonders uytdeStadt loopen, en wou-

.1 den ons defe diefftal opdringen : zy brag-

ten ons altemaal in deStadt, en namen

li ons in hegtenis; daarwy toen genoeg te

doen hadden, eer wy wcêr losraakten,

i Van die tijd af hebben wy voorgoed ge-

i houden , 't breed gefeUchap te mijden,

ja liever fondcr gelelfchan te zijn. Want

de ruit des gemoedsbeltaatineenfaam-

heid. .

Godt lof, antwoordde ik daar op, dat iK

van u,of ik Ichoon van uw geleUchap uyt-

gefloten ben , egter een weldaad ontfan-

gcn heb : gemerkt ik uyt defe Hiftori ge-

leerd heb, dat my fo lang ik leefeen erin-

nerine en voorbeeld welen fal.

^ F 3 (^)
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1

(a) InA-gyptenis een feker geflagt, üaL ailc

jaren een uytmuntend fchoon tapeet werkt , op

welk den meeften inhoud des Alkorans te Icfcn isj

dit koopt de Turkfche Keyfer , en geeft *ct tot een

vcreeting in den Tempel te Mekka 5 't oude is voot

de Priefters des Tempels , die fnijden 't tot ftukje^

en verkoopen die aan dc Beêvaatds broeders , eci^

kleyn iiakjevoorvierof vijf Dukaten. Dcfewor-'

den voor een (onderling Heyligdom gehouden, en

van fommigen op haar klederen genaaid . Dit

J^lekkaas Tempel-kleed noemen zy Tz.ame IQidbe.

Sejle Hijioru

SEker Munnik wierd eens by ee

Koning te gaft genoodt. Als defe

ter tafel fat , at hy weyniger als h

anders plag ; en als hy daar na opfton

om te bidden , bad hy langer als zijn ge

woonte was ; om dat men hem *t lof va

een fonderlinge heyligheid geven fouw.

Ik vrees , lieve Arabier , dat gy niet te

Mekka komen fult: want de weg, waar

op gy wandelt, leyd na Turkeftan; dat

is : uw gebedt , wijl 'r niet opregt is ,
fal

Godt met behagen , en weynig uyt-rcg-

ten.

Als de Derwifch weêr t'huys quam,

eyfchte hy wat eten. Maar zijn Soon, die

met een braaf verftand bcgaaft was,

vraagde hem , of hy aan 's Konings tafel

niet gegeten had? Ik heb, antwoordde

hy , in 't by-zijn van die luydcn foo veel

niet
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I

.iet willen eten , als mijn honger wel be-

kerde ; maar ik bad daar na des te lan-

ier. Soo had gy , fprak de Soon , uw

lebedt wel mogen gelaten hebben : ge-

kerkt gyGodt\laar doch geen aangena-

me dienft mee gedaan hebt.

O gy y die met de deugd l^omt op ffl» han-

den pralen ,

onder w^en arm yerborge lajter houdy

Watfuit gy 5
yraagii^^u , 'Xoor yaffcbe mun-

ten halen ,

Wanneer gy V regte goed '^el eens hef^o^

m^n '^oud'?

Smnde Htftori,

IK
erinner my nog dikwils , hoe ik in

mijn jeugd de Godsdienit te benaer^

ftigen , 's nagts te waken , en met

ürooten yvermijn gebcdt te doen plag.

Op een tijd fatikde heele nagt by mijn

Vader, en onthiel my met geweld den

üaap. Ik ley d'Mkoran op de Ichoot, en

las daar in; daar d'andere Huys-genoo-

ten alremaal rondom my lagen en llie-

pen. Ikfey tot mijn Vader: Onderde-

len is er niet een die zijn hoofd opheft

en bidt. Sy zijn in foo diep een (laap ge-

vallen, dat men fou mcencn dat- fe dood

las-en . Hier op antwoordde hy my :

^ F 4 'tWaar
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TT^ rERSSiAAlliCHE"
Waar veel beter dat gy ook fliept , <

dat gy veel van der luyden fauten wiiU

ophalen. Een roemfugtig en fchijn-hey-

lig Menfch üet niemand dan fig lelf voor
'

heylig cn aandagtig aan , dewijl zijn

oogcn met 'et dekfelder groote inbecl-^

ding behangen zijn ; maar dat hem Godc
d oogen opende, hy fouw geen ellendige

en fondigcr menfch dan (ig felfs (ien.

uichtjle Hiftori,

SEker groot Heerwierd eensin een
tTamenkomft , voor al die daar by
waren, feer gelooft, en zijn deug-

den bovenmaten met roem uytgeftree-

ken. Maar defen , dit hoorende, ftak

zijn hoofd op , en fey : Ik ben die geen,

die ikfeif bcftken. Lieve menfch, gy
hebt my , alfoo gy mijn deugd met fulke

treffelijke verwen afmaald , genoegfaam
uytgcfcholdcn. Na een uyterlijk aanfien

mogt 'et zijn , dat ik fuik een fchijn van

my gaf. Mijn lighaam mag uw oogen

wat behagen j maar als ik mijn inwendige

gebreken aanmerk, moetik mijn hoofd

nederhouden. Elk verwondert fig over de

Paauw, en looft hem,wegen zijn aanmin-

nelijke fchoonheyd ; maar als hy fel fzijn

leelijke voeten aanfiet, fchaamt hy fig,en

houd 1'elfniet meer van fig.

Negeti"

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C 28



Negende Hiftoru

Ekcr arme Derwifch wierd foo fecr

van de nood gedrongen, dathyby

gelegentheyc van lijn goede vriend

eymelijk een flaap-decken nam. Dc
-legter Iprak een oordcel, dat men de-

fen diefde handen louw af-houwen. De
Heer , die den deeken ontnomen was^

door meê-lijden bewogen zijnde , badt

I !denRcgtcr,dere ftraf niet te laten volgen,

P^fegcrcnde , dat hem den deeken gefchon-

fkeiiwas. MaardeRegter antwoordde :

COm uw voorbidding kan ik 't regt en de

>i heylige wet niet breken.Dat 's wel fo,fcy

d'ander ; maar evenwelmoet men een die

V wat neemt , dat hem als een aalmoes om
\ Gods-wil gegeven word , foo ftraks de

; handen niet af-houwen. Die arme ftum-

* pers ( de Derwifchen ) hebben immers

[ niets ; en krijgenfe nog wat , dat is tot 'er

r hooge nooddruft . De Regter , hier door

: bewogen ,
weder-riep zijn oordeel , liet

hem los , en fprak tot hem : Was de hce-

. Ie Wereld niet groot genocg,doe gy doch

1 wat nemen woud; mocft gyjuyftinuw

I vriends huys fulks doen? Genadige Heer,

I antwoordde de Derwifch, hebt gyniet

I cehoord , 'c geen men voor een Ipreek-
' ^ F j woord
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i jo Fe r s s I a a n ^

woord fcyd: Men mag cci ccaviiends

huys heel ledig maken , dan voor zijn vy-

ands deur komen bidden.

Tiende Htjlori.

EEn godloos Koning vraagde een

een vroom Derwifch, of hy fijne

ook dikwijls gedagc ? waar op del

Derwifch antwoorder Ja,voorfeker,altijd!

als ik mijnGod vergeet.DieGodveritootJ

moet over-al om-fwerven,en voor-beden|

foeken ; maar die Godt roept , behoeft^

^

niet by andere deuren aan te kloppen , en

hulp te foeken.

Elfde Hijlori.

ALswy eens na de MekkafcheBe-

devaard trokken , fagcn wy onder-

weeg een wandelaar, byeen Ka-

ravan oh gefelfchap, die van Kafameê
naar Mekka trokken , gaande barvoeds

en bloods hoofds. Defen wierd onfe reis-

gefel, en was op den weg heelluftigen

vrolijk. Ik ry wel, feyd' hy,op geen Ke-
mel ; maar ik draag evenwel ook geen laft

als een Efel. Ik ben geen onderdaans

Heer : ook ben ik geen Konings Slaaf.

Groote
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"V. ...

Grootc rijkdom bekommert my niet;

ook drukt my geen armo<}. Mijn geeft is

vry , fonder lugten , en dus ley ik een

goed leven. Een van onfe Reys-broeders

die op een Kemel fat , ley tot hem : Lie-

ve Derwil'ch , keer weerom , defe reys

fal u leer befwaarlijk en gevaarlijk val-

len , foo dat gy daar over d'oogen toe-

doen fulr. Maar de Derwifch ftiet fig daar

niet aan ,
hy ging even luftig en lugtig

voord. Maar als vvyby MahumedsDa-
del-vvoud('t welk tuUchen Babel en Mek-
ka leyd) quamen, auam onvoorfiens

deef' , die op de Kemel fat , zijn geheii^-

nis, en maakte 't eynd met hem. Dc
Derwifchjby geval by de ftervende ftaan-

dc , fey : Wy , die ongemak en gevaar

uytgeftaan hebben , behouden *t leven;

en gy , die gemakkelijk op uw Kemel fee-

reen hebt, moet fterven.

Een gefondc beweende . ns een kran-

ke de heele nagt : tegen d ugtend ftierf

de gefonde van harte-leet ; maar de kran-

ke wierd vveêr gefond.

Vaak plagt een gefondde fchielijk in

d aard te Komen , en een gewondde weer

te genefcn, en over hem heen te lopen.

F 6
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Twaalfde HiJlorL

SEker Derwifch fag eens in zijn

droom, een Koning in 't Paradijs, en

een Derwifch in de Hel futen ; waar

over hy lig niet weynig vervvonderde,na-

demaal hy.vermoede,dat veel eer de Ko-
ning in de Hel, en de Derwifch, als een

Geeftlijk , in 't Paradijs fouw fitten ; dies

vraagde hy , aan andere , wat fulks te be-

duyden had ? Waar op men hem ant-

woordde : De Koning fit in 't Paradijs,

omdat hyfig altijd gaernby de Dervvi-

fchcn gehouden heeft. Maar de Derwifch

is in cie Hel gekomen , om dat hy lig te

veel by den Koning gevoegd , en zijn ge-

felfchap gebruykt heeft. Dc Koningen

werden vroom , wen-fe haar by vroome

Geeftelijken houden;daar.en-tegen wer-

den de Geeftelijken verleyd en godloos,

\êM ^ wen-fe haar te veel aan 't Hofvervoegen,

en op des-felfs leven verlicft worden.

JVat helpt u 5 als hart fig 't Werlds niet

-^il ontflaan ,

Een geeftlijl^ kjeed te dragen ?

Uli» hart Xj yroom : UlJ? ^op mag als een

Tartar ftaan ,

V Sd eftix Godt behagen*

Dar>^
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OOS EN-GAARD. 1, Bock. I^J

I

Dartiende Htjloru

^ ZC^ Eker Koning had eens een aandag-
- ;J^^ tig Geeftlijk voor fig ontboden. De

)<J Geeftlijk , om wat Iwakheyd , tot

fchijn vankaftijine,aandagt en Godvrug-
cigheyd, voor den Koning re toonen,narn

. hier om eerft wat Artfeny in. Maar men
;:25 fegt dat hy d'Arcfeny foo ftark en kragtig

nam , dade hem als vergif om 't leven

bragt.

S wie de ?int (a) fal gelijken ^

Moet de mag\e Zipol (b )
"^tjl^en

;

P/> met haren dii^i^en huyd

Menig Mum'J^ l^an heelden uj(.

Als ^er "^il een Geeflelijke

Bloot na l^reaturen l^ijJ^en ,

Doet hy als een die Godt eert >

Bn zjjn rug rtaar Zuyden ( c ) l^eerd,

Gods dienaar moet Godt aanfchou'^en ,

En op hem alleene bowlen.

( a) Pinicn oft Piftacicn, zijn vette wcl-fmaken-

devrugten , die als konfijt op groote banketten

gcbruykt worden, en zijn heel dan van fchilj daar-

cn-tcgen is de regte kern der {b) Zipollen van veel

om-woCfe fchillen , grootcr fchijncnde , dan fc

zijn>

( c ) De Mahumedfche Terrtlanen houden *t ge-

bruyk in ha?ir Gods-dieitlt en gebeden , dar Te al-

tijd het aangeGgt naar'i Zuyden, of de middag»

van haar na't Aiabifch l\iple genoemd, wendden.
Dit

0(0
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Dit hebben fy uyt Mahumeds Leer, en meenen,

als-feop defe wijs haar gcbedc niet doen , dat 'et

Godt dan foo aangenaam niet is. d'Autcur vanjj

dit boek wil dan foo veel leggen : Wie zijn oogcn

op de kreaturen wend , die keerd God den rug toe

Vcmknde Hijloru

ABulferets, een Shich, oft hcyli^,^

man ,
plagt my dikwijls in mijn

jeugd te vermaanen , dat ik de be-J

dricgelijke lieflijkheyd der Mufijk , in de

^erelfchappcn en bralTerijcn , by welke

ik my vaak vinden liet , foo niet aanban-

een, maar de ecnfaamheyd en ftilte be-

minnen , en op die manier goê dagen toe-

ken fouw. Maar de loflfe begeerte mij-

ner hittige jeugd , hiel mijn oren en hart

voor fulke trouw-hartige vermaningen

als toe-geüooten , en prikkelde my veel

meer aan het tegendeel daar van te doen,

en mijn hoogfte luft by t luftig gefel-

fchap ,
Speel-luy en Sangerinnen, te foc-

ken ; als my dan den raad van defe goe-

de man daar by in den fin quam ,
plagt ik

te feggen

:

Ind en de Kegter mee met ons foW^ hande-

flappen i (a)

m dat d'Opftender (b) hier .inpU^itJe

hitrappen ,
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GAARD. l.Boek, 135'

De -^ijn eens drinl^en fcw^ : *t Kegijlcr en

de peen

Sows» dan met onfe fin héiaft kpnien oyer^

een.

Ik raakte by nagt eens in een groot ge-

Ifellchap , daar ik by een Speelman en

lESangcr , die midden onder hun fat

,

;quam.
Den toon van zijn InQrumcnt ging foo

ylTelijk , dat hy eik ,die 'r hoorde , Ichier

zijn fenuw-aderendec vcrfpringen. Nog
veel laehjker was zijnftem, dichuylde,

als een die de tijding krijgt dat zijn Va-

der geilurvcn is. Degaftcn hielden ftraks

met 'er vingeren haar mond en oren toe

,

om hem daar door't ftil-fwijgen te ver-

daan te geven. Als de ftem eens Sangers

lieflijk is , foo hoord men-fe gaern. Maar
deefe was fuik een Sanger , die veel aan-

genaamer was alshy op-hield , dan als hy

begoft. De gaüen wierden niet cerlt

vrolijk alshy'daar wasen fpeeldc, maar

toen hy op-hiel en weg ging. Ay, feyd' ik

1 1 tot de Wacrd , die hem gehaald had , doe

i I my wat Quikfilverind'ooren, datmy't

li gehoor wat beneemt, ( want foodanige

1 kragt houden zy by 't Quikfilver te we-

li^fen. ) Of doe de deur open, dat ik van

hier gaa. Maar wat Ibud ik doen ? Ik

moeft by mijn gefelfchap blijven , en die

verdrietige nagt met haar ten eynd bren-

gen.
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13^

gen. De Moeajin ( oii uic op ue Kerk
ftaat , en op fekere tijd plag te roepen

)

riep t ontijd ; want hy wift niet hoe

veelder van de nagt voor-by was ; doch

hy foud 'et onfe oogleden , die nog-niec

eens toevielen om d'oogen in flaap te

brengen, gevraagt hebben.

Als den dag begoft aan te breken,ftond

ik op , en nam mijn Tulband van 't hoofd,

deMufikant een goed ftuk geld voorleg-

gende , en hem , met omheÜing, hooche-

Ëjk bedankende. De goede vrienden fa-

gen my aan , dat ik fulks begolt, 't welk

anders mijn gewoonte niet was ; doch

fommige wilden 't mijn eenvuldigheyd

toe-rekenen ; andere grimlachten heym-

lijk; een, diefig wat meer wouw laten

danken, begoft my hierover tebeftraf-

fen , leggende, dit geen wijs mans doen

teweefen: vermids, fprakhy, dit fuik

een fpeelder is , die men niet gaern twe-

maal op een plaats fiet ; zijn jammerende

ftem fouw imand vervaren en verfchrik-

ken, en de hairendoen rijfen en te ber-

gen ftaan. Wat heeft hy anders gedaan,

als ons't hoofd krank gemaakt , en zijn

keel vernield en verdurven? Defen ant-

woordde ik : Me-vriend , ik foud u wel

raden , u lange tong een weynig in te ha-

len : ik weet wel wat ik doe , en wat hier

onder verborgen is. Mijn oude goede
Xeer-



vermaand

daarom de

eii befc

fouw s maar ik heb die göè leering

Leermcefter heeft my vaak

Ê dat ikd'ydelheyd van*i

) hoog met houden , en

gen en drink-gefellchapj^^

Ib

gela-

leken

altijd

n in den wind geQaagen, tot op defen nagt

in welke my't geluk in dele herberg gc-

bragt heeft , daar my , door *t Ipeelen en

i fingen van defen Speelman , *t Mufijk-

» gelellchap warsgewordenis; in-voegen

^ dat ik er nu fuik een walging^ifgekregen

heb , dat ik my voord-aan van de open-

bare gelagen, Ipelen en dartelheyden,ar-

houden lal. Want vi'at is *t doch, dat-

men by fulke gelegentheydcn den yde-

i len toon der Speelders en Sangers foo

gaernhoord! Is de ftem aangenaam, en

komtfe door gladde aanminnelijke lip-

pen fchateren ; fe word dan door 't fpelen

vermengt oft niet , fo neemtfe den fin in,

bedriegt 'et hart, en noodigt tot andere

dartelhcyden :{c) maar is-fe on-aangc-

naam, foo heeft m' er verdriet in.

(a) Dit hebben de Perflianen voor een ge-

briiyk , als-fe inde gelagen fitten , daarby 'tge-

ruyfch het Ipeeltiiyg met mond en hand ^etoett

word , dat fe , na den takt ofc Ilag der Muhjk , in

de handen kloppen.

(b ) Hier Üaat wederom *t woord Mabetefib

,

't welk boven een Marktnieefter beteekende , cn

hier voor een Opfiender , die hcymelijk omslaat,

cn op de luyden, die lig op ontijd in dronkenlchap

cn baldadigheyd vinden laten , paft, genomen
word}
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word ; gelijk by de Romeynen den C^^for was.

(O Want fyplagten by fulke Mufijken alder-

handc ligtvaerdige danflen , die tot geylheyd aan-
prikkelden , te houden , waar by de Sodomitery
vaak gepleegd wierd.

Fljftiende Hi[loru

IN Grieken wierd eens een Karavan ,

ofc XQyï^Qnd gefelfchap Koopluyden

,

van de Roovers aangetaft , en van een
grooten buyt berooft. Die groot ver-
lies veroorlaakte by hun een groot ge-
kerm en geween. Sy fmeekten inv;en-

dig toe Godt en de Propheten , om de ge-
roofde goederen te mogen weerkrijgen.
Maar vergeefs. Ook koft den Roovers
dit geklag in *t minft niet bewegen.

"n>3«D» men met een heeJ^ yan tranen

Viï dieyen hart tot liefde manen 5

j41s m tar de buyt is groot en goed,

Soo fal *t niet helpen , '^at men doet.

In ditgerclfchap was ook de hoog-ver-
ftandige en wijfe Lokman , tot defen
Iprak een van haar : Ay Lokman , doe gy
de fchatdeur uwer wijsheyd eensopen,en
ipreek de Rovers met beweeglijke woor-
den aan , of-fe mifTchien nog naar een be-

ter onder-regting luyftercn , en ons de
goederen weergeven mogten. 't Is im-
mers fchand en t'erbarmcn , dat wy Too

veel
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S E N-G AARD. 1. BOtk. 1 3 9

veel goed fullen miffen. 't Souw fchand

wefen , antwoordde Lokman , dat ik een

wijs woord tegen lulke ligtvaerdige vo-

gels fprak.

Htt yfer , van de roejl door-geten ,

Vat fal de yijl niet malden glat

:

De rocft is al te diep gefeten,

Soo is ool^ V harde hart der dieyen

Dat fal nog V fcharpe tranen- nat ,

Nog hee , nog droeve l^lagten grieyen,

Hoe hebt gy d armen dus lanj; bedagt?

bedenk haar als 't u wei-gaat s t hart van

een arme , met weldaden verheugd , kan»

als 't voor u bid , veel ongeluk , druk en

droefheyd van u keeren. Bidt een arm

behoeftig menfchiets met tranen van u,

foo geef't hem ; anders komt er een

moetwil en neemt 'et u met geweld af.

Seftiende Hi/loru

Ls de wijfe Lokman gevraagt

wierd , van wien hy zijn gefchikt-

hcyd geleert had,antwoordde hy:

Van de ongefchikte en botte luyden.

Want 't geen my in haar doen en welen

mis-haagde , dat mijdde ik. Ook fpre-

kende dwafen niet een jok-woord , daar

een wijfe niet een leermguyt louwne-
' men



men kunnen. Maar dat gy een ruwe

,

lompe en ongeflepen vlegel honderd
apittelen der wijsheyd voor-laaft , foo

fouw 't doch in zijn ooren maar fpel en
boetfery zijn.

Seventiende Hijlori,

MEn fegt dat 'er eens een Geeft-
lijk geweeft is , die 's nagts tien

pond fpijsat, endaar na voord
tot d'ugtend toe in d'Alkoran las. Als
dit eens een Wifier hoordde , fprak hy :

't W^ar veel beter geweeft dat dele maar
hall lbo veel gegeten, en dan voord ge-
flapen had.

Wie *f Wijsheyd-ligt 'V^il gctde flaan ,

T>ie moet foherlijJ^ yerfa^n.

Wien met een yoüen buyl( Tf// gaan ,

Diens hart ful leeg yan "WijsheydJiaan,

^chtïende Hijion,

GOds genade en goedertierenhcyd

had in een Godvergete en reuk-

loos menfch het ligt der kennis

ontfteken , foo dat hy d'onregte weg

,

waar op hy wandelde , kennen , en tot 'et

gefclfchap der vroomen komen koft. Hy
ver-
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OOS EN-GAARD. l.bOtk. 14I

veranderde dan zijn leven , en nam , door

een lotfelijke ruyling, voor de voorige la-

fteringen , alderhande deugden aan , iig

in dorden der Dcirwifchen oft Munnik-

ken begevende. Maar de luyden die hem
le vooren gekend hadden, fprakenveel

quaads van hem , meenende dat zijn

bckccring en vroomighcyd hem geen

ernft was.

Men kan ^ door boct^figy^n Gods firctf he'*

vrijen ;

Uaar niet yan V l/d , dat hjïert in 't 'Ver-

hr'ijen.

Dcfcn deden die fmaad- en hoonrc-

den feer , en klaagden \ de Vader van

zijn orden , die hem al tranende ant-

woordde : Hoe kund gy, mijn Ifeve Soon,

Gods groote goedcrtierenheyd genoeg

danken , dat gy 't quaad gevoelen, en ver-

miOeden der luyden van u,ovcrtreft? Laat

de vijanden en benijders ons quaad na-

fprcken , laltcr op ons verdigten , ons

clreygen , en doen watfe willen cn kun-

nen , blijfgy flegs vroom , en laat de luy-

den quaad van u fpreken.
'/ Js heter yroom te zjjn , en quaad geklap

te Itfen ,

Van quaad te z,ijn , en laten fig als yroom

yerbrUjen. '

Sie my aan. Alle luyden meenen dat ik

vroom en volmnakt ben , en over fulks

heb
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^\ ai O C lx i:.14-

heb ik een goed lof by haar ; maar fekei
|

ik bent niet , maar d'onvolmaaktheyd er

onvolkomenheyd felf. Wen ik felfdet

*t geen ik fey , foo Ibud' ik als van dcugc
ftralcn, en een regt Geeftlijk zijn, ge-

lijk 't wel behoorde.

Mijn hart is voor mijn na-buren ver-

borgen, maarniet voordegrooteGodt,
die alles (iet en weet wat ik heymelijk en

opentlijk doe. Men kan de deuren wel

voor d'oogen der menfchen toe-fluyten,

datfe onfe misdaden en ondeugden niet

fien en vcrbreeden kunnen ; maar wat
helpen gcflote deuren, ais d'alleen Wijfe,

en Al A^etende , die in donker en ligt (iet,

fijn oogen overmy open doet ?

I^egemtende Hijtor

L

IK
heb eens een eerlijk bedaagt man

droevig gcklaagt , hoe een boos

menfch my feer laftig en verdrietig

was , alfo ik altijd op zijn lafterlijke tong

moeft litten.

Deefen antwoordde my : Dien lafte-

raar kund gy niet beter als met deugd en

een eerlijk léven befchaamt en te fchan-

de maken.

Maak
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\aal^ u in deugden rij\ , dap el^ u yrcotn

mag beten ,

Ceen quaade fal ooit quaad yan u te feg-*

gen '^eten.

,Een lujt, die goeden ^Janl^ , en fuyyWe

fnaren heeft ,

Die -^eJ^t een j/derS tong , dat hy 'er lof

an J^leeft.

7vs>inügjle Htfloru

Ls fcker Koning in fijn fickte be-

merkte , dat 'ec eynd van zijn le-

ven na-by gekomen was, en dat hy

^een eygen erf-genaamen had die 't Rijk

Deërvcn" konden, maakte hyeenTefta-

*ent, waar in hy zijn uyterftc \yil in de-

r voegen te kennen gaf: Als ik fal ge-

fturven zijn , foo let er op , wie de naaft-

volgende da- . cerft de poort in gaan

faf; den feiven fult gy de Koninglijke

;roon opfetten , en de Regeering over-

igeven.

Nu gebeurden 't , dat die felve een Be-

delaar, in gcfcheurde en gelapte klede-

•iren, was, die fig altijd met bedelbrood

;,geneerd had. De voornecmfte Heeren

Wn Staten des Rijks, om 's KoningsTe-

illament en uyterfte wil te voldoen , haal-

Iden defen Bedelaar in, fcttcn hem de
Ko-
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Konings Kroon op, gaven hemdefleu- :

tel van de Schat-kan:ier , en daar by vol-
•

ma^^t om 't Rijk te beheerfchen. Deleu

regeerde fo een tijd lang,tot dat er eynd

lijk eenige Hoofden des Rijks zijn ongc-

Avoone en botte regeering haar gehoor'

iaamheyd onttrokken. Waar toe ooi

de naburige Koningen fig tegen hem u
veld ruftten , en zijn Rijk met mag
beftormdcn. Hier over raakten d'Ondcr*

faten en Soldaten in foo groot een weêr
fpannigheyd , dat de Koning ook eer

groot deel van zijn Rijk quijt raakte i"

waar over hy feer bedroeft en bekom-

mert wierd.

Maar om die felve tijd quam 'er eer

ander Bedelaar , die certt cfefe Koning*

goede vriend gcweeft uas , van een ver-

re reys weerom. Als den felven zijn eerfl

in armot} geweefde mee- genoot in foc

groot een heerlijkheyd aantrof, fprak^

hy : d'Aldcrhoogftc Godt zy lof en dank.
]

die u foo heerlijk een geluk befchoren,en:

tot fuik een hooge eer gewaardigt heeft.

Door des-felfs Ichikking is uw roos uyr

de doornen , en de doorn uy t u voet ge-

trokken, 't Is waar , de bloem is fomtijds

geflooten , en fomtijds doet-fe haar open:

jbmtijds bloeydfe, en fomtijds hangtfe

en verwelkt. Een boom ftaat fomtijds

bloot , en fomtiids is hy weer fchoon
met
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ROOSBN-G A ARD. 1. BocL l^f
-^tmet bladeren bedoft. Men late den moec
lin droetheic niet vallen :

Als 't ongeluki u met de f^arte -^olJ^ he-^

Jproeid ,

Veet^ dat de Leyens-Jïroom ( a ) ooK^ door /;e$

dujfter vloeid.

O mijn vriend
, fcy de Koning , gy

Ihcbt meer oorfaak om my op defe plaats

[
:]te trooften , dan u , om 't geluk over my,
.ite verheugen. Toen gy my nog in mijn
. armoê faagt , was mijn forg maar om een
jftuk brood ; maar nu qucTd my de forg
jdcr aantfche Wereld. Hebben vvy geen
jgoedjfo zijn wy arme luydcn j maar hcb-
Jben vvy goed, foo worden wy , wegen de
ilicfde , en forg daar voor , met quelling
ibeprikkek.

Geen of veel goed , hoe het pafi ,

Is den hebber bej een lafi.

^ Begeerd gy groote rijkdom en goed,
qfoo begeer vernoeging , die rijkdom ge-
linoeg is. Al fchudde een rijke goud uyt
rizijn fchoot, foo laat uw oogfulksmec
foo groot een luft niet aanfien , hoe heer-
lijk dat et hem Itaat. Ik heb van voorne-
me Geleerden gehoord , dat der armen
;eduid en vernoeging veel hooger , dan
er rijken groote gaven, te Ichatten is.

( a ) Hier mee word gcfien op de Hiftori , die fy
an Alcxander de Groot vertellen , te weien , dat

G Jij,
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hy , na zijn lang reyfen en krijgen , in een fcct

Jonker en lang hol , welk fy SulUmath noemen,

gekomen zijnde , in 't felve.onder andere vreemde

dingen , by een levendig-makend water gekomen

is , waar in hy , feggen fy , een verdroogde vifch

geworpen heeft, die ftraks levendig wierdj en

dat elk, die daar van dronk, onfterflijk bleef.

Een-en-mimigfie HiJlorL ^r^

I luk trof dat hy tot een hoog ampc

getrokken , en in wigtige faken ge-,

bruykt wierd. Alshy defen in lang mee

gefien , cn geen van beyde den ander be-

logt had , fprak een ander tot hem : Gy
hebtUW goede vriend in lang niet befogtj

hoe komt dat ? Ik wil hem niet befoeken,

antwoordde hy. Wel , vraagde d'ander,

wat heeft hy dan tegen u mifdaan ? Hy
heeft my, antwoordde defe, niets mif-*.

daan . Maar ik befoek hem niet ,
op dat

hy zijnwelvaard niet tegen my roemen,

en ik hem daar over in zijn geluk verhef-

fen ; en in tegendeel , dat hy zijn onge-

luk my daar na niet eens klaeen , en ik,

uyt meê-lijden , hem dan beklagen fouw.

Want
Soo plag het toe te gaan : men tothooge

dingen ,

tn grootfche grootheyd l^omt > dan agt men

geen geringen ,
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Roos EK-G AARD* 1, Boek. 147

-^as hy eerji een yriend y maar als 'f dan
anders gaat ,

Soo komt hy gaern tot hem y cm heul , €1}

hulp y en raad,

Twee-en-twinti^fie JJtJioru

K gedenk nog , als ik eens met eeni-

ge de heele nagt reyfde , en wy regen
a'ugcend ons ncffens een woud ter

ruftnedcr-leyden , dat 'er een onder ons
Iwas , die , een fbnderlinge aandagt krij-

''^ende , opftond , en, van ons naar 't woud
jaande, ug daar met een aangename ftem

^
liet hooren. Als hy weder quam , en van

?'!?3l^y
ge vraagt wierd, waarom dat hy van

jP*^:«ons gegaan , en foo verheuglijk geweeft
Trjiwas, antwoordde hy : Ik hoorde de Nag-
^" ;|tegaal op de boomen fingen, de Veld-

)!hocnders op de bergen hgar vreugd , en
Ide Vorfchen in t water haar geneugt
(hebben j toen dagt ik ook als onmen-
ifchelijk en onverantwoordlijk tewefen,
/wen ik, daarfulke kreaturen GodtJoof-
Iden, my alleen tot de luijigheyd en den
Iflaap begeven, en Godt vergeten fouw.

V Vogeltje fingt al de nagt ;

Soud ik dan niet vjn bedagt y

Om een uurtje 't lof te fingen
Van den Schepper aller dingen ?

G a Dm*
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i

Drie-en-tmntigfie HiftorL

IK
had eens op de reys naar Mekka,

eenige vroome jongelingen tot reys-'

gercllea by my , die al-te-met eens

over luyd bcgoften te lingen en Godt te

looven. Op dcfelve reys was ook een

rijke Pelgrim , die , gelijk hem d orden

der arme Dervvifchen niet behaagde ,
al-

foo ook dit fingen verdrietig voor-quam.

Als wy omtrent Helal , niet ver van Me-

dina gelegen ,
quamen ,

quam 'er een

fvvarte Arabilche Jongen , die loo iietlijlc

begoft te fingen , dat hy ook de vogelen

uyt delugt totfig lokte; ookfagikdat

defe Bec-vaard-Broeders Kemel , door

dit gelang bewogen, fig luftiger (^) toon-

de. Ik, dit fiende, fprak tot hem : d Aan-

eename ftem kan by fuik een beeft luft

verwekken , kan-fc dan u niet beweegen?

Weet gy wat thans de Nagtcgaal ley ?

Wat zilt ey voor een aart vanmenlchen,

dat ey, door foo vrolijk een gefang ,
geen

beweging tot liefde krijgt ? daar nogtans

uw Kemel figdaar over verheugds loo

hebt gy dan nog geen Kemels ,
maar een

groove onvattafjke Efels aart. A s de

wind waaid , foo bewegen haar de bladc-

len en takken der Boomen ; maar met de
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_iarcle rotfen ; is dan uw hart den fteencn

Igelijk? Al wat leeft in de wereld looft

iGodt, als fong 't hem ter eeren : dé Nag-
tegaal op de lieflijke roos is niet alleen

gedienftig , maar ook elke doorn ftelt iig

jals een tong om haar Schepper te looven.

(a) ^tdróvandtts fchrijft uyt Majolo , cn defeft

{ uyt loh- Leone ^fricano de ^frica 1: 9- 30- dat dc Kc-

I

melen 't Mufijk of een aangename toon fcer be-

minnen Tonden, endaar door ook na den trom»

melP-ag tot danflen kunnen afgercgt worden. Al$

de revlende fien , dat de Kemelcn moe worden, fo

behoévenfe- fe niet met flagen , daarfe wey n ig naar

vragen , voord tedrijven , maar ly laten maar een

Ueffelijk geluyd hooren , waar door fy bewoogen

zijnde > haar reys met fuik een rafligheyd vervol-

gen , dat men-lc ook met een ftarkcn loop niet in-

halen kan.

Daarom ( gelijk ^Aldrod : uyt Samuel Parchafii

Peregrinatio verteld ) gaat 'er geen reyfend gefel-

fchap door 't Arabilch Wocftijn Tonder Trommel-
flager, die de moede Kemelen aanmoedigt. In

Perflen heb ik geficn , datfe , om defe oorfaak, foo

fe my bcrigtten , eenige Kemelen bellen aan haar

voorlkbeen , boven de knie, ook klokken aan

de hals bonden. Maar fe foudcn haar veelmeer

door een aangename ftem van een menfch , dan

door *t inftrumenteel Mulijk,laten bewegen, gelijk

Wilhelm Sandifius in zijn Itincrdtio fchrijft.

^ler-en-tmntigjle Hifiori,

ABuherrira , Mahumeds goede
vriend, plag Mahumed ( dien God
wil genadig zijn

)
dagelijks te be-

G 3 foe-
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foeken , en zijn dienft aan te bieden. Tot
defen fey Mahumed : Mijn vriend , be-

foek my lbo dikwijls niet , op dat ik u des

te liever mag hebben. Als die een wijs

man hoorde , fprak hy : Ik heb nooit

gehoord , dat ymand op de aangenam<

Tchoonheyd der Son in de Somer lbo leei

verlieven fouvv, vennids men-fe daag«

lijks fiet;maar 's Winters, als-Ie haar dik-|

wijls verbergtjcn al-te-met maar fchijnd,

is-fe des te liever en aangenamer.

Het l^an loei niet qnalijl^ fiam
Jmand te befoeJ^en gaan 5

tdaar hou egter maat en deely

Eer men fejd : Gy J^omt te yeeL

yitjf-en'tmnttgjie Hijloru

ALs my eens 't gefelfchap van mijn

goede vrienden te Damaskus te-

gen wierd , dat ik van haar by-

weefen een af-keer kreeg, begaf ik my
in't Woeftijn by Jerufalem, alwaar de

wilde dieren mijn gebuuren en vcrfelders

waaren , tot dat ik onvoorfiens van de

Chriftenen gevangen , en naar Tripoli

gebragt wierd , daar ik met eenige Joden

aan een wal, die om de Stadt gemaakt

-wierd, arbeyden moeft. In ditverdrie-

tiff werk moeft ik my een tijd langop-
° hou-

1
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^5 houden, tot 'er eyndlijk een voorneem
ci« man van Aleppo, die my zijn goedaardig-

heyd wel voor defen betoond had , quam.

Defen , my in fuik een onlultig doen (ien-

de, riep tot my : ó Sadi, in wat gclegent-

|eJ heyd vmd ik u hier?-wat fal dit beduyden?

H Ia, antwoordde ik ,Vat fal ik leggen ! Ik

P ben 't gefellchap der menlchen ontgaan,

en heb 'my op 't gebergt , daar ik met nie-

f,

mand, dan alleen met Godt , om-gaan, en

mijn aandagt hebben koft , begeven.

Denk nu , hoe dit daar by pajt , en waar 'c

met my toe gekomen is : iy hebben my
hier gevangen gebragt , en ik moet nu,

alsonder een onmenlchlijk volk , in fuik

een vuylearbeyd mijn tijd toe-brengen.

De goede man ging mijn ongeval ter

harte , en lofte my om tien Dukaten , my
- met hem na Aleppo neemende. Defen
m\ had een eenige Dogter, diegafhymy,
|f met honderd Dukaten , ten huwelijk.

Mijn vrouw begoft met der tijd een

quaad kruyd te worden. Sy was hard-

nekkig en eygenfinnig , had een ligt-

vaerdige laitcrachtige tong , cn maakte
my mijn leven regt luur ,

gelijk men plag

te feggen

:

Een quade yrouSif die , met hare tong en

raJ^en ,

Ve vroome man xijn huys , aU eene hel^ doen

blaJ(en»

Q 4 Bik
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J^reatuur ,

£;? Go^^ behoede hem voor dat Hei-giftig

vuur.

Al-te-mec haaldefe van mijn armoê op,

en wierp myfmaadlijk voor: Zijcgyae
Slaaf niet , die mijn Vader , om tien Du-
katen , van de banden der Chriftene

heeft vry-gekogt ? wat beeld gy u in ? \i

voorfcker , antwoordde ik dan , heeft hy

my vry gemaakt ; maar daar-en-tegen

om honderd Dukaten, aan u wcêr tot ee

Slaaf verkogt. Een groot Heer had een

een Schaap uyt de klauwen en kaken va

een Wolf verloft, en fneê 't 's avonds me
een mes de keel af Kon dat Schaap niet

billijk gcfugt hebben: Gy hebt my uyt

de kaken des Wolfs getrokken, enzijt

my felfeen Wolf geworden ? Uw Vader

heeft my ook een'Wolf ontnoomen, en

aan u , ais een arger Wolf , over-gege-

vcn.

Ses-en-twlntigfle Hijlori

SEker groot Heer ontviel eens on-

voorfiens een woord door d'onderlte

keel. Alshy meende, dat et dom-
ftaanders hem qualijk af-ncemen mog-

ren, ontfchuldigdehy hem, dat hy daar

door
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loor niemand iet tot fchimp , of te na
wilde gedaan hebben, maar dat et hem
raot verligting , en doch tegen zijn wil,

oontvlogen was. Men heeft ook , leyde

fcifhy, nooit gehoord, dat een Wijfe een

t;!\\'ind, diens kerker de buyk is, heeft kun-
• j.nen vaft binden . Gaften die muytery
rmaken , mag men wel d'agterdcur uyt-

lltoten . dlngefloote winden zijn den

'buyk een laft \ en 't hart een angit ; wie

Ifouvv daar van niet gaern willen bevrijd

Iwefen.

Wanneer een quade fiaat cm ujt wft» huys

te '^ijH^en^

Soo houd den fchelm niet op ^ mainl^nt f-em

door ga.%n flYijl^en.

Seven-en-twinti^fte Htjlori.

MEn vraagde eens een Wijsman,
wat hy doch van de rijke aal-

moclicn , die men de arme Der-

wifchcn in 't Kloofter verordent had,

hield ? Defen antwoordde : Indienfe die

genooten , om in d'eenfaamheyd , als

onverlet , en des tc gr Tchiktcr en bcqua-

mer Godt te dienen , foo waar 't rcgt en

welgedaan. Maar foo m( » die or-

den wil dringen , om maar llegtsgenoci;

G y tctea
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t'eten te hebben , fo is *r onregt en onver-

antwoordelijk.

d'A^m-Godt'gege'^en menfcb, fal brood in V
Khojier eten

Om Godt te dienen , en de Wereldt te -^ergc-

ten ;

Jiy fondett fig niet yan het Wereltf:he ge-

doeny

En eet het Kloofter-koodyOm fig maarflegts

te voèn.

uicht'en-txv'migfle HiJlorL

1"^ En Derwifch quam eens in een

^ Herberg , daar hy eenige geleerde .

redenaars aantrof. De Waert , een t

genoeglijkman, maakte dat elk van haar I

wat klugtigs vertelde , om de tijd in vro- -

lijkheyd deur te brengen. De Derwifch i
,

had dien heelen dag door een Woeftijn i p

gereyfd , fo dat hy moê en hongerig was. .
'

Als hem een van allen aan-maande , meê l

wat luftigs en klugtigs te fullen voord- *

brengen , antwoordde hy : Ik heb fo veel J

wetenfchap en befpraaktheyd niet als
f

d'anderen , ook heb ik niet geftudeerd; ï

daarom fult gy maar een vaars , die ik
^

kan , voor lie? gelieven te nemen , te we-
^

ten defe

:

Het
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Het 'Vfas my hongrige by eenen dis yoïeten^

Gelijk^ een longeling 5 die in een b^dt quam
gaan ,

Vaarhy 't gejuffert ell^in poejelnaa^t [ag

Jiaan.

Gj gajïen hebt den fin nu ligtlij^ af te mee-

ten.

Sy begolten al-te-maal tc lacchen , en

lieten hem, voor dit Ichersdichjc , wat

eten opfetten. De Waerd , fiendc dat de

gaft het eerft op-gedifte brood ftraks naar

(ignam, fprak : Mijn vriend, wagteen
weynig , mijn volk bereyd u een gehakt

gebraat . ( ^ ) De Derwifch keek op,

en fey

:

Gebraad hoefd gy niet toe te malden ;

Vit kj*^ luft genoeg yermal^en.

Een die de honger queld door nood

,

Heeft braads genoeg aan *t drooge brood.

_ (4) Kifff'^ ccnecftote, vanK«A»» geftotcn,

ris een aart van fpijs by haar : 't vlecfch word kleyn

gehakt , en met Zipollen en Peper in een hootc

ivlortier kleyn geftoten , en dan fb als koekjes in

Vet of Boter gebraden.

Negen-en^tvcinttq^flc Hijlori.

IN
Damaskus was een heylig man , die

(ig buyten in 't woud begaf, om , als

een Kluyfenaar , zijn gebedt en vreefe

G 6 Gods
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1^6 PeRSSI A ANSCHE
Gods des te beter te kunnen verrigten;

hy at bladen van deboomen, en leefde

leerftreng. De Koning van die plaats,

hem eens befoekcn komende , fprak on-

der anderen tot hem : Heylige man , wy
fullen , fo 't u behaagt , u in de Stadr een

plaats toe-bereyden en tot bewoning gc

ven, daar gy met beter bequaamheyd uw
heylige wandeling fult kunnen doen , ea
leven alfoo met uw Godtvriigtigheyd an

deren tot voorbeeld, en doen veel nut to

betering van haar leven. Sulks wouw de

Munnik eerft niet bewilligen; maar 'sKo-

nings Dienaars fpraken hem aan , feggen-

de: Gy kund immers, om 'sKonings ge-

nade te behouden , u wel wat onderdani

gen, zijn wil gdhoorfamen , cnopfom-

hoe de plaats en gelegenthcyd u behaagt;

ftaat 'et u niet aan , lo blijft doch de keur

by u, engy kund altijd wet^rhier gera-

ken. d'Aandagtige man liet fig bekouten,

en begaf zig in de Stade. De Koning

bragt 'hem in een gaard , die met een

fchoon lufthuys , en met alderhan-

de vermaaklijkheyden , die men ooit had

mogen vvenfchen,vercierd was. De gan-

gen waren met roofen bekleed, dieniet

anders als de roode w-angen der fchoone

jonge Dogters pronkten, 't Lufl-hv.ys was

om-wolTcn met alderley wei-riekende
bloe-

mige da deSradt komen, enfien



OOSEN- ,2. Boek, 1^7

loemen en kruyden . Ook gaven de
hoornen , die netm order geplant waren,
een aanminnelijk aanfien enoogen-luft.
De Koning fond hem een fchoon juffert-
je , 't welk by na een Engel gelijk fcheen,
en de luft-plaats als een Paauw vercier-
de. Heur gefigt was lieflijker als 'er mond
aan te fien , en blonk imand m 't hart , als

defchooneVenus-llar, foodat ook nie-
mand , van die-fe fbuw mogen aanfchoud
hebben, fig fouw hebben kunnen bedwin-
gen. Ook die de hitte al vergaan was

,

jen 't gevoelen der min af-geleyd hadden,
f moeiten door haar gefeli'chap weer tot
lliefde ontfteken worden ^ in voegen dat
'nat hout ook ten lefte in brand kan ra-
.ken. By dit juttcrtjegaf hy hem ook een
i fchoon e , wcl-befpraakte en luftige Jon-
geling. \ Oog , dat defen aanfchoude,
Lon lig foo weynig verfadcn, als de groo-

Jte ftroom Eufrates met water-drinken.
IDit, en dc lekkere beeten , neffens de
ifchoone klederen en goê bedieningen,
« waren de goede Gcertlijk zijn bederf als

Idie hem tot andere gedagten en werken
werleydden. Dc Wijfen hebben re^^ten
" wel gefeyd

:

Men moet der Jujfers ^ruyj,. oMten

Soo feer niet fchowsten aan ;

Want dat vjn ftril^^en , Me , door V fiareny

Om hart en Jinnen Jlaan ,
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ItRSSlAANSCHE
En d'^ingen dan verftand en finnen >

Tot haar , in plaats yan Godt, te minnen.

De wakende liefde en brand,in fuik een

overvloed van welluft en weelde, maakte

zijn verftand en wijsheyd üaperig , de.

Godvrugtigheid en aandagt koud, en heel

als uycgebluft:kort,alle roem der voorige

deugd en Godfaligheyd ging Ichandig byi

hem onder. Hy had wel mogen i^ggento 1

dwafe wereld-liefde,om uismijn verftandJ

gevangen , mijn ziel bclwaard , en mijn
j

aandagt weg-gejaagd. Mijn hart was als^

een fneile vogel , dat , met de ligte vleu-

gelen fijner aandagt, fig tot boven tge-

ftarnt brengen, en daar vermaken kolt;

nu zijt gy mijn net en valftrik gewor-

den,dat my aan d'Aardfche kleving houd.

Hier kan 't fpreekwoord der Wij fen

wel gelden : 't Mag een Wereld-wijs

,

een Geeftlijk , een Arts ,
oftnogfooeea

geletterd Redenaar ( of Predikant) zijn;

wend hyzijn gemoed op deWereldlche

dingen, en oogt op haar ydelheyd , loo

fal hy , als een vlieg met de voeten in de

honig, kleven en fteken blijven.

't Gebeurde eens , dat de Koning defc

Geeftlijk quam befoeken , die hy in alle

weelde en heerlijkheyd futen vand.

•t Geftalt fijns aangefigts en lighaams was

heel verandert : daar hy te voren mager,

ongefien en vervallen was , was hy nu
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O O s E RD. i,Boek. I J9

fchoon ca lou^i , \ oi cii vet ; hy lat op een
zijd kulfen. De voor-gedagte Ichoone

Jongeling ftond en keerde Hem met een
raa'uwe-ltacrt de lugt toe. De Koning
had in defe verandering goed behagen,hy
hield een lange wijl een vriendelijk ge-
fprek met de Kluylenaar, enleyeynd-
lijk : Daar zijn tweederley luyden , dc
welke ik heel wel lijden mag , en van har-

te toe-gedaan ben , te weten , de Geleer-
den oft Wereld-wij fen, en deregt-aan-
dagrige Geeftelijken. Als een van zijn

Raaden , die de Wereld taamlijk door-

kroopen, en veel ervaring had , hier by
ftaande , dit hoorde, fprak hy : ö Koning,
*t is goed en lotFelijk, en t paft ook uw
Majefteyt wel , dat gy beyde de Ibodani-

ge goed doet : de Geleerden en Wijlen
moet gy met geld vedicn , op dat l'y *t

ftuderen en de wijsheyd des te vrymoe-
diger en naarftiger voord-fetten ; maar
deGceftlijken moet gy over t hoofd fien,

en niet geven , op dat-fe regt-geeltlijk

blijven , en niet wereldlijk woroen ; an-
ders fult gy hun een groote laft op 'er

fchouderen leggen.

Ben Geeftelff^e paft Hen ftaat der Geeftelijken

^

Als hy j^an van lef Gouden in de Boeiden ^ij"

l^en.

Een fchoone juffer heeft haar fihoonbejd

efter aan i

Al
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M hfcjfj c lurl^ois en Ringen af-g^- |l

d^an.

Menfai eenGeejiltj^ om fchattf-> "r-r-^i

'

-Waarderen 5

Maar als hy fcbatten ^an y.in h.nt en Aj-Vrn

l^eeren.

DaYügfie Hijlori.

DE Hiftori die \vy nu verteiicn lui

len,ral de laatft-voorio;e met qua

gelijken. Als fekcr Konin

een gevvi^tii^e Taak voor had , welks uy c-

gani: hem onbekend en onleker was ,
be-

footdchy, wende laak naar zijn wil en

voor-fiemen quain uyt te loopen ,
leke-

re lom gelds aan de Geeftlijkcn te veree-

ren. \ Geviel dat hy in de laak zj}" J^^^-

wenlcht ooc];merk bereykte , en derhal-

ven eedagt iijn belofte te voldoenthy gat

een buydei mer crdd aan zijn Staar-)on-

een , dat hN onder de Geeft ijken

fouw uvt-deelen. De jongen, een kloek

verftand hebbende , ging den heelen dag

de Stad ov-r al door. en auam regens d a-

A uydel met
vond wv . i . , /

celd , en leyd' hem voor s Konuip voe-

ten r.' >,>,^nde : Ik heb den heelen dag

door ••ele Sudt gefogt , en nu-t een

Geeftlijk kunnen vinden. Hoe ,
ley ae
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i^oning, wat zijn dat voor reden ? ik

/eet dat 'er by de vier-honderd Geeite-

ijken in deStadt zijn. Magtiglte Ko-
jing, fprak de Jongen , een regt Geett-

tjk lal geen geld aan-neemen, en die geld

kan-neemt/ IS geen Gceltiijk. Hierom

kchce de Koning, en ley tot zijn by-zijn-

le: Sooleer als ik d orden der Geeftlij-

LC toegedaan ben , lbo leer fpreekt dele

^ijs-hoofd daar tegen i doch evenwel is

^aar, dat

Die opregt Geeftltjl^ /.

Cee?7 ^eld-fugt by fig tJieft,

Een-en-dmigfle H'ifioru

S
Eker Geeftlijk Oudvader wierd eens

van een goed vriend gevraagc , hoe

hy 't doch maken fouw , alfoo hy te

!veel aanfpraak , en overloop van beken-

>dcn had , dat hem de koftelijke tijd foo

iniet onder de handen weg-geftolen , en

^ jvergeets doorgcbragt mogt worden? De-

ïfe antwoordde d Oud-vader : Leen den

: armen geld , dat-fe u fchiildi^»: worden; en

bidden rijken om ietwe> ^fuilen-feu

,fceydeniet meer by-koomcn. Defe, op

Idat gy niet weer wat van hen bidden » en

; ;;geene , op dat gy hen om de fchuld niet

.imaanenfoud.
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Twee-en-dmigjle H'tfiorl

En jong Studend feyd* eens tot zijj

Vader : De reden der Predikai

kunnen by my weynig nut

voord-brengen , dewijl ik fie , dat haat:

werken niet met 'er woorden over-een.t -

komen. Sy leerende luyden, dat-fede'

Wereld verlaaten , of haar harten nie

aan wereldfche dingen hangen Ibllen

felf famelen zy groote hoopen kooren en

geld by een. Of een luik Predikant

Ichoon feyd , dat men fulks niet te veel i

doen moet, foo fal*t dochby niemand

)

helpen en door-dringen, 't Is een geletrd

:

en regt Predikant, die geen onbehoo -

lijke dingen doet: die predikt ook met 3

de werken. Hoe kan een geleerde , diei

felf verdurven is, en dwalen gaat, een|

ander de regte weg wijfen ? Hier op ant-

woordde de Vader hem heel verftandig,

feggende : Mijn Soon , wegen een ge-

ringe faut van een Predikant , moet mené ]

fbo flraks de ogen en ooren van zijn goe-

J

de Leer, en vermaaning tot deugd , niet

af-keeren : men moet geen verhard en

arg-wanend , maar een bequaani en Icer-

agtig gemoed in haar Predikatiën bren-

gen j anders komt gy myvoor, als eens
een

t

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C28



R O O S E 1 RD. 2, BoeL 1^3

len blinde , die by nagt in den drek ge-

alien was , en riep : O gy lieve Mahu-
lediften, breng mydoch een ligt hier;

ie een wijf antwoordde: Gy hebtim-
lers geen oogen om te zien i wat woud
y dan zien als ik u al een ligt ontftak?

^ijn Soon, de vergaderingen in Predi-

?katien zijn als een Jaarmarkt : foo gy
iaar komt, en hebt geld nog luftomte
ikoopen , fo lult gy daar niets van dragen;

desgelijks, lbo gy hier geen gcerig harn

m'ietwes teleeren, maaralleen om te

erifpen meê-brengt, lbo fult gy niets

^leeren.

^IJ^an der Wijfen daad niet By haar -^oörd

hejiaan

,

Laat egter u haar '^oord , door *poor y ter

harte gaan.

Hier J^an de fpreui^yan een ooK^ totgeen yoor-'

i deelftre^J^en :

})Een y die daar leyden flaapt y diefal geen
ftaper ifel^ken»

Men moet met geneygde oorcn en een
^geerig gemoed hooren, anders is 't, als

lofimand woorden , oft een goede fpreuk>

iaan een ongevoelijke muur fchreef.
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Drie-en-dartigfle Hifioru

DAar lag eens een dronkaart aanj

een weg en fliep : als defe eenl

Geeftlijk in 't voor- by- gaan

fmaadlijk aanlag , en met hem Ipotte,

ontwaakte de dronke jongeling, en fprak:

Als 'er Chriftelijke en vroome luyden
voor by een Sondaar gaan, fo gaanfe met
vriendlijkheyd voor-by hem. Siet gy
mijn gcbreeken , foo dekfc toe, en gaa
maar goedertieren voorby . Wend' u
aangehgt niet van een gevallene , of zie

hem eerlt meêlijdig aan. Ben ik in mijn

doen niet fedig en beleeft , foo gaa gy
egtcr als een fedige en beleefde voor-by.

y^eY-en-danigfie Hifiori,

EEii reukloos volk had eens een

Munniks heyligheyd envroomig'

heyd met veel fchimpigc en ver-J

drietige w^oorden beftrcden en fmaadlijk

!

uytgemaakt , en hem zijn goed afge-

ftroopt. Dit klaagde de Derwilch aan

den Abt van 't Kloofter , en befwaarde

(ig leer over defen geleden hoon. d'Abc

antwoordde : IVlijn Soon , het kleed der

Mun-I
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El?- RD. z.Boek,

unnikken enGeeftlijken is een geduld-

leed , wie in 't felve geen linaad en

chimp met geduld lijden kan , die is die

orden niet vvaerdig , en 't betaamt hem
niet fuik een rok te dragen.

De groote en diepe Zee fal door een

fteenw urp niet droevig gemaakt worden.

.^Een Wijle, die fig ftraks door eenige

ifmaad bedroeven laat, heeft een vlakke

\
grond. Wedervaard u wat tcgenftrijd

,

i verdraag 't met geduld , en vergeeft den

A lafteraa'rs ; want vergeven wy andere > fo

t word ons ook veel vergeven. Houw niet

\ te veel van u : want gy moet doch tot ftof

! en afch worden ; daarom is 't goed , dat

: gy u tot ftofmaakt , ( of niet van u houd)
'

eer gym ftof verandert word.

rijf-en-darttgjle Hijïori

of lieyer

EEnvcrdigtfcl. In Bagdad ofnieuw

Babel, is eens lufl'chen een Krijgs-

vaan en een Tapeet , dat in een

Saai op de vloer ley, eenftrijdontftaan.

't Vaandel, dat waande moe van reyfen,

en met drek bcmorft te wefen , en veel

arbeyd uyt-gettaan te hebben , misgun-

de 't Tapeet zijn ruft en gemak , feggen-

de : Ik en gy zijn een Heers dienaars

aan des Sultans Hof.Ik kan in mijn dienft

geen



l66 - . -

geen oogcnblik ruft hebben. Ikmoetii
;

goed en quaad weer voord , en my meni j

gen fuuren wind laten onder d oogei

gaan; maar gy hebt u nergens over te be

Iwaren: gy behoeft u niet in de krijg b]
\^

't ftormen der Steden te laaten gebruy- i

ken : gy weet van onweer , ftorm no^ :

ongemak , dat ik noetans uytftaan moet;

mijn voet moet in alle geleegentheyder

vooraan; hoe komt 'et dan, datgymy •

in eer en heerlijkheyd overtreft ? Gy ver-

toond u by de fchoone jongelingen , en *t ^

aanminnelijk vrouw-getimmer , 't welk

van koftlijke balfem lieflijk en geurig

nekt ; maar ik koom in de handen dei

Dienaren, die my fomtijds boejen en bin-

den, en als ik dan al los gemaakt word, fo

moet ik een fpel der winden zijn , die my
van d'eene plaats tot d'ander drijven.

,

Hierop antwoordde 'tTapeet: Ik ben

by mijn doen niet hoogmoedig , ik leg

mijn hoofd nederig op den drempel , eni

ootmoedig my , fokoom ik 't beft voordj

ik verhef my niet ten Hemel, als gy.

Wie om yergeeffche eer

En roem z,ijn hoofd yerheft^
|

Die "Vford daar door te meer \

Van onheyl aanbetreft*

\
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EN-GAARD. l.Bcek, 167

SeS'Cn-darügfte Hiftoru

EEn vroomDerwifch bejegende eens
een Itarken drager, dieeenfware

g
laft op zijn rug had. Delen was fb

fcrgramc, dat zijn mond van grami'chap
rchuymde. De Derwilbh vraagde : Wat
^noct defen gebreken , dat hy foo toornig
Is? Zijn mecge lel,antwoordde een ander,
beeft hem met eenige fmaad-woorden

r pelcedigc. O ! fey deDerwifch, wat een
.irm en eenvuldig menfch is dat ! Hy kan
^pentenaars- fware laft, en niet een fmaad-
,woord verdragen ! Gy weelige wekeling,
-Éroem niet op u ftarkte en deugd y foo gy
foo eön nietig woord niet verdragen , en
u daar by verwinnen kund, watonder-
:heyd is 'er dan tuffchen u en een wijf?
evreedig, waar gy kund, een anders

mond tegen u , dat is deugdlamer en lof-
^ lijker, als om een onnut woord ftraks

et vuyften te flaan. Hy is voor geen
lan te houden, oft hy ook met Olifan-
en ftrijden koft , die geen vriendlijkheyd
en ootmoedigheyd by fig heeft. De
nenfch is uyt geringe aard gemaakt; wie
ig nu niet germg en ootmoedig houd, die
s geen menfch.
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Seven-en-dmigflc HiJlorK

SEker Regts-geleerd had een Dog;-

tcr , die laelijk van aangefigt was,

Hierom wouw niemand dele Juftei

tenhuwlijkvcrlocken, of de Vader ooh

een groote uytfettingjen treffelijke bruy.

loft met 'er beloofde , en haar koftelij!'

kleedde.

Kcft'lijk^ is yan kfeyne -gaarde t'agten ,

Soo men 't -^il hy Mijkf betrachten.

De Vader wierd genoodfaakt om d

Dochter, foo-fe aan een man komen fou

met een Blinde te laaten trouwen. Nie

lang hier na quam 'er een Arts of*Oog

meefter , uyt et Eyland Serendib , in da

land , die zijn kunlt door veel gelukkig'

proeven beroemd gemaakt had. D
Rcgts- geleerde, fulks wel vernemende

wouw egter fig daar niet aan keeren. Ah

hem cenige vraagden , waarom dat hy

niet begeerig was om zijn fwager on-

der de kuere van defenArts te geven,

en hem tor zijn gefigt te laten helpen,

antwoordde hy : Ik vrees , als hy zijn ge-

figt weer quam te krijgen , dat hy over de

laelijkheyd van mijn dogter mogt ver-

fchrikken , en bew ogen worden , heur
te

li
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R O O S E N-G AARD. l.Boek, Ï69

.j^verlaten; 'twelk nu niet ligt gefchiên

I.

itEen laelrjJ^ -^tjf dat voe^d hy tenen blinden

I man

:

^Wijl hy V doch van een fchoon niet onder-

fchejden J^^tn.

Acht-en-dartigfle Hijlori.

En Koning fag eens eenige Dcrwi-

Ichen fuur aan ; maar een van haar,

^ een braaf verftand hebbende , des

konings fin merkende, fprak rot hem:

}roote Koning , wy zijn op defe Wereld

flvel geringer als uw Soldaten t'agten

,

^'inaar veel hooger in de vrymoedigheyd

an ons leven ; in de dood zi)n wy ande-

n gelijk , en in de verrijfenis veel beter,

^at fou 't weien , als een Koning al de

oningrijken al onder hem bragt, en een

-me Munnik maar fo veel doeks,om zijn

floot lighaam te kunnen bedekken ?ko-

enfe te fterven, fo ncmen-fe bcyde niet

.eer als een doek , daar 't lighaam inge-

„ ikkelt word,van hier. Die luft heeft om
zijn zaken aan te ftellen , als oft hy gaern

de verdrietige Wereld verlaten wilde

,

^ dien is 't beter in d orden der Bedelaars

. te gaan , en een beedelfak , dan foo groot
^ een laft der heerfcha^y , op den hals
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E R S S

te dragen. Ons uytwendig ki

rok,van oud en grofdoek t'lamen gelapt
maar ons inwendig cieraad is, datwyi
den Geeft levendig , en in *t begeerc
dood 7.ijn. Want dat isons (der arm
Derwilchen ofc Munnikken ) doen e

voor-hebben, te weten, Godc ceren, dan
ken , gehoorfamen, met weynig te vre
den zijn, op Godt vertrouwen , hem alle

beveelen , en daar by in alles , hoe 't on
ook voorkomt , geduldig zijn. Wie me
foodanige deugden veriêld is , dieisee
regtc iMunnik en Geeftlijk, of hy oo
een koftelijken tabbaard draagd. Maai
die een flaafder wel-luft is , en de dag tot

inden nagtmet dartelheyd, cndenagt
tot in den dag met flapen en luijigheyd

toebrengt , en (ïg met alderhande lek-

kere fpijlen meft , die is een verdurve en
vcrlooren mcnfch, al draagt hy fchoon
een fchijn-heylige Munniks rok ; hoe fal

hy hier na beftaan ? Behang u deur niet

met een fchoon Tapeet, als uw kamer
van binnen maar met Stroo-matten be-

leyd is.
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ROO S EN-G AARD. 1

Negen-en-dartilJle Hijiori.

k JiV T En vraaede eens een Wijfe ,
)vc;'

lilVl kc van defe twee deugden.

W$JSX naamlijk, Itarkie en mikUiadig^

leyd, d'andere ni goedheyd enheer

I^iieyd overtrof? De Wijfe antwoordde :

^\ic mild-dadig is , die gebreekt nooit

[arkte. . , . • r ;

Aan Koning Bahrawkun begraatniN

tonden defe woorden gcfchreven :

I m lof der milde hand, l die harten tot /i^

-^end ]

JS meerder dan het lof desflarden arms i''

l^ent.

, De naam van de mild- en wel-dadige

M:hatem Thaj fal eeuwig blijven ; geef al-

ftemec wat van u goederen , datlalu loo

kv'el bekomen,als de mild- waffende wijn-

gaard-ranken ; als-fe de Wijngaardenier

ifomtijds befnoeid , foo brengen-ie des tc

meer druyven voord.

H PERS-
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PERSSIAANSCHE

ROOSENGAARD.
Het darde Boek.

Vm de geruflheydipan een Ipre*

(Ug Gemoed,

EERSTE HISTORI.

Eker Koning ging eens in de
Winter met eenige van zijn

voornecmfte Dienaars ter

jagt. Als ly, door 't wild te

volgen , wat ver van huys ge-

raakt waren , datle haar by *t naderen van

denagt niet betrouwen dorften, om die

avond weCr naar huys te rennen , fagde

Koning een Boeren-huys, en fprak : Laat

ons , wijl ons de nagt en kouw over-valr,

by delen Boer ingaan , en hem een vuur

laten aanleggen, dat wy ons wat warmen.

Maar een van die met hem waren, fey tot

hem : t Voegd de Koninglijke hoogheid

niet , in een flegt Bc%:ren-huysje toevlugt

te Toeken ; laat ons hier een hut opflaan,

en felf een vuur aanleggen. Dit wierd
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R O O S E N-G A A K U. 3. i>^i.A.

dcBocr aangcfeyd, die ftraks wat eren

toemaakte , en 't lelve den Koning in de

hutbragt, en, voor hem neder-knielen-

de , Iprak : O Koning , de glans van uw
hooge Majefteyt Ibuvv , (o gy tot mijnent

waard ingekomen , daar door verduyftert

9 nog vermindert hebben ; maar d uwen

I hebben niet gewild , dat uw Onderdaan,
'

daar door , een genade en hooge eer by

anderen toewaHen fouw. De fe rede

van den Boer ,
wijl-fe de tegen-reede

van 's Konings Dienaar bejegende , be-

haagde de Koning foo wel , dat hy , Ion-

der' verder tegenfpreken , de felve nagc

i met hem in zijn huys ging , en daar een

goed genoegen in had. 's Ugtens gafde

Koning hem een treff'lijk kleed , en veel

andere fchenkaadjen. Men fegt , dat dc

Boer , als de Koning weêr weg reed,eeni-

ee fchreden met hem liep, en fey :

De KoningUjke eer en -^ordgeen-Jinigtf^hefli^

j4/s hy een vriendiijl( oog op xjjne Boeren

'^end.

De Boer is y tt>e/i vjn l^op een Konings fihu^

dwsp naa^t

,

Als of hy met vjn hoed de Son des Hemeh

I H i
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174 Perssiaanschb

Tweede Hijlori.

IN
Haleppo fat by de Koopluyden op .

de markt een Bcedelaar,deren Tey: Gy '

rijke Heeren, indien by u de billijk-

heyd , en by ons de vcrnoeeing plaats

had , foo fouw 't bede1-brood-eten in de !

Wereld c'enemaal ophouden. Ovcrnoe- \

ging ! maak gy my rijk; want fonderu

IS 'er geen rijkdom. Dewijfe Lokman .

verkoas hem rot geduld een kleyn woon-

plaatsj e , en bevond (ig daar wel by. Wie
geen geduld heeft, die fal ook niet wijs

zijn.

Darde Hiftoru

IN
Egypte n had fcker Vorft twe Soo-

nen , d een had lult tot Itudeercn , en

nam ook in vrye kunlten en weten-

ichappen foo toe , dat hy voor een hoog-

geleerd man , en als een ligt van zijn

eeuw gehouden wicrd. Maar d'ander be-

vlijtigde lig met zijn kilten vol gelden

goed cc vullen , en wierd met der tijd re-

gocrcnd Vorft van iEgypten. De rijke

Vorft fagzijn geleerde Broeder altemcc

met fmaadlijkc'oogen aan , en fprak hem
eens
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A R D. 3 . 1 7 y

censfchimpig toe : Siet , ik ben roe cea

Vorit geworden , en tot hoogc dingen

gckoomen; maar gy blijft by uw kunlt en

gefchiktheyd in armoe. Defen antwoord-

de d'ander: Lieve Broeder, ik heb de

goede God voor zijn genade ren hoogfte

te danken: want ik heb een erf-deel des

Propheets ( verftaat Mahumed )
gevon-

den, te weten, Wijshcyd; maar gy het

erfgoed van Pharao en Haman , naam-

lijk 't Rijk iïlgypten , 't welk ook van

Godloolen kan befeten worden. Ben ik

een geringe Mier , die men met voeten

treed, foobenik geen Bie, die deluy-

den fteekt en feer doet ; nog ook geen

gretige Wolf , die elks ondergang

wenfcht ; hoe kan ik Godt daar genoeg-

faam voor danken , dat hy my geweld nog

kragt gegeven heeft , om mijn naaftcn

quaad te doen !

rierJc Hifiori.

SEker Geeftlijk , die feer van d armoê

gedrukt wierd, lette fig neer om
'zijn kleeren te lappen , en ftelde 7iin

gemoed met defe vaarlcn te vrecdc .

Is heter maar drooj^ brood gegeten ,

In een gelapte rol*^ gefrten ,

En zig in ramp en armoe -jijden ,

Als ellfS yer-^ijt tt moeten lijden,

H 4 E :n
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i- IV ^ ^ jL A ^\ I\ 6 O irl t.

Een goed vriend fey tot hem : Wat doet
hier in fuik een druk te fitten ? in de

5tadt is een goed-hartig man, die veel
ariiie luyden voorthelpt,en die ook bi^ge-
rig is naar gelegentheyd om arme luycfen
goed te doen; dathy van u gebrek vvift,

hy ibud et voor winft rekenen , u te kun-
nen helpen. Maar d arme fey tot hem

:

Ay lieve fvvijg ftiJ. 't Is beter in armoê
te fterven , als zijn nood een vreemde
t'openbaren. 't Is raadfamer, in een
hoek te gaan fitten, en lappen zijn klee-
ren , als om een nieuw kleed te gaan bee-
delen . Want et Tal haaft even lbo veel
zijn, als oft men met hulp van zijn na-
geburen *t Paradijs wilde innemen ; foo
louw menfonder twijffel dchelfchcpijn
bekomen.

Vijfde Hiflori,

DEfe Hiftorifal de voorige by na
gelijk wefcn. Daar was ook een
arme Dervvifch , die de nood en

hcnger drukte; totdefen feyd'ecn, die

by hem quam : In de Stad vvoond een
rijk man, foo die vviftdatgy nood leed,

hy foud u miffchien in u armoê te hulp

kjomen : want ik weet , dat hy 't dik-

wijls aan anderen gedaan heeft. Ik

kan
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S EN-GAARD. ^.BoCk, I77

kan die man nier , ley de Derwifch , en
U'eet ook niet waar hy uoond. D'ander
nam hem by de hand, en bragc hem aan 'c

huys daardefe rijke woonde. DeMun-
nik fag de rijke aan , maar fpeurende dat
hy een fuui gefigc lette , en niet een
woord rpreken wouw , ging hy weêr te

rug. D'ander, die hem daar gcbragt had,

vraagde hem , wat dat beduyden louw?
Die man, antwoordde hy,mag zijn giften

houden ; ik mag aan een , die my fuur

aanlict , mijn nood niet openbaren en
klagen: want hy Touw mijn druk meer
bel waren , dan verligren. Wie zijn leed

en fmartaan imand openbaren wil, die

doe 't aan imand, diens gebaar en ge-
moed hem een goê aanwijiing geven

,
op

dat hy wel aantref.

Sejle Hijloru

SEker Koning fond uyt Perffen een
geleerden en verflandigen Arts aan
Mahumed , datfe daar , als t noo-

dig was , zijn kuere gebruyken fou-

t^en. Alsdefcn Artseenige jaren in Ara-

bien geweeft had , en van niemand ge-

bruykt was , ging hy dar.r over eens by
ziin HeerMahumed , hem klagende, dat

H 5
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hy, ofhywci cuar ^cKomcn was om te

kureren , evenwel dus-lang van niemand ,

gehaald cn gcbruykc was , dar hy eenige
|

proefvan zijn kuiitt had kunnen doen. De i]

Propheet antwoordde hem : De luyden|

hier te land leven foodanig , dat Ie nooit

ij-ten , 't en zy fe honger hebben ; ook

houden-fe met eten op , als haar de luft.

nog niet heel vergaan is. Dat s 't eenigj

middel, fcy d'Arts, om gelbndheyd t?

houden ; lbo ben ik ook hier niet nut;

waar op hy daard kuftc, en met oorlof

van daar trok.

Scvende Hijlori^

DAar was eens ymand , die fig vaak

bekeerde en boete deêi maax

ftraks (ig weêr begaf tot nieuwe

Jafter, en door zijn bekeeren fig van d ee-

ne ondeugd tot d ander keerde. Een oud

vroom man fprak tot defen : Ik weet, dat

gy u gewend veel t'eeten , en u Hjf meft

cn dik maakt ; waar door de band uwer

2^iel tot boete dunder en fwakker als een

hair word. So gy dus uw begeerten volgt,

fal geen wonder wefen dat de band

,

waar meê gyfé nog fomtijts in toom plagt

te houden , heel verbreken , en u in 't ver-

derf ftoren fal. Soo heeft ook imand eens

een
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fen Wolfgekocftcrc en opgevoed ; als hy

vol-waflen was , vloog hy zijn Heer aan,

en haalde hem \ vel over d*oren.

jichtjle Hijloru

MEn leeft dat Ardefchir aan ccu A-
rabifche Arts gevraagd hect'choe

veel dat men s daags eten louw?

waar op d'Arts antwoordde : Omtrent de m|
fwaarte van honderd dragmen. Hoe, fcy

Ardefchir , wat kan foo luttel vocdfel een

men fch voor kragtgeeven? Soveclfpij^,

antwoordde d'Arts, kan uweldraagen;
[

maar eetgy meer , foo moet gy een laft-

drager der fpijs worden. Men moet eten

dat men leven en Godt loeven kan ; maar ^miE

gy meent , dat men leeft , om dat men '

eeten fal.

Negende Htjlori.

IN
Chorafan waren eens twee Derwi-

fchen , die haar i'faamen verfpraken

goed en quaad met elkander uyt te

ftaan. Sy namen een rcys voor. Deen
was fwak van lichaam , en at maar eens

om d'andere dag; maar d ander was ftark,

en at driemaal 's daags. *t Gebeurde,datfe

H 6 ia
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in een ütadt quamen , daarle voor beipic-

ders cn verraders aangcficn wierden. Sy
wierden beydc in een diepe gevangenis
gewurpen , om haar daar te laten vcr-

imagtcn.Maar als men na veertien dagen
vernam , datle onfchuldig waren , en de
deur van de gevangenis open dec,bevond
men , dat de ftarke gefturven , maar de
fwakke nog in 't leven was. Hierover
warender veel verwondert ; maar als *c

voor een Wijfe quam , die d oorfaak daar

van by fig overley , fprakhy: Indiende
magere gefturven , en de vette in 't leven

geoieven was , foo Ibu v *er oorfaak tot

verwondering wefen. Want die veel at,

die heeft de hongerniet kunnen verdra-

gen, enalfoo moeten derven; maar de
magere heeft , uyt aangewende onthou-
ding der fpijs, de honger dulden en uyt-

wagten, en alfoo gelukkig daar van ko-
men kunnen. Want wie fig gewend wey-
nig t eetcn , die kan in geval van nood
de honger wel uythongeren ; maar wie
fig altijd met lekkere beten meft , die

is in tijd van nood de honger een korte

dood»

T/eri"
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Tiende Hijloru

TT^ En wijs Man wouw zijn Soon van

dc guHigheyd afmaanen , en fey :

J—^ Veel eeten brengt veel krankhey-

den voort. De Soon antwoordde: Lieve

Vader , de honger dood ook veel luyden;

hebt ey niet gehoord 't geen men alte-

rr met l?hers-wijs plag te leggen : Liever

in overvloed als in honger Itervcn. Maar,

fey de Vader , men kan 'r midden treffen;

Godt heeft geboden : Eet en drinkt,maar

fonder overdaad.

Eet niet met overdaad, dat gy bet "^eêr moet

geven.

Kapj u ool^ 5 dat gy behouden J^und wVf

le'^en.

Spijs onderhoud het lijfien l^an *t door maat
doen ftaan ;

Maar al te yeel yerlety en \an aan *t leyen

fchaan.

Men kan immers foo veel Roofe-fuy-

ker gebniykcn dat-fe fchaadlijk is ; maar
als men droog brood matig eet , kan 't fo

nut als Roofe-fuyker zijn.

Een, die de Koors had, en gevraagd

wierd , waar toe dat hy luft had , en wat

by begeerde ? antwoorde : Ik heb luft, en
be-

i
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ERSSlAAxVSCHE
begeer tot niets luiï te hebben en te be
::eeren. Want hy kon fignietmatigcp

y at en dronk vanalderley, entevec o
waar door hy des te langer zijn gefond-j
heyd mifTen moeft. L

Elfde Htflori.

IN Wafit , aan den Tiger geleegcn

,

had eens een Slager eenige Derwi-
fchen wat geld geleend. De Vlcefch-

houwer eyfchte daaglijks zijn fchuld
weêr, fchold en lafterde de Derwifchen,
en dwong-fe 't geld weer te geven. Een
van haar ièy : Wy hadden veel ligter onfe
lult tor eeten met hoop tot fpijs , als de-
fen onbillijken Vlecfch-houwer met hoop
tot zijn geld verfaden kunnen. Men mifTe
liever de weldaden der rijke luyden , als

de fmaad-woorden der deurwaarders tc
moeten eten. Alfoo gaa men liever in de
luft zijns lichaams onder, eer mendbn-
reedlijkheyden 't plagen fulkeruyt-leen-
ders dulde.

Twaalfde Htfiori.

N een flag der Tartaren wierd een
dapper Jongeling feer gequetft. Tot
defen fey een van zijn bekenden: hi^r

is
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is een Koopman , die koftelijke Salftot

Iulke wonden iieeft , fpreek die daar om
eens aan , milfchien raihy u wel watT>v-

fetten. Maar de Koopman was door gie-

righeyd fo berucht , indien hy de Son fo

wel alsBrood op zijn difch en in zijn magt
bad , dat er niemand , dan hy alleen, tot

den jongften dag een klaren dag Ibu heb-

ben. De Jongeling ley : Wat fal ik doen?

fpreek ik hem om de Salf aan , hy fal-

ie my geven , oft niet geven ; geeft hy-le

my , miffchien fal-fe my niet helpen ;

hoe 't uyt-valt , zal *t my verdrietig , en
als vergifte agten wefen,

i Soo men ^an 't harde yolJ^ door Bidden l^at

I
geniet ,

I Voet 'et het lighaam goed y het doet de Jin "Vt^r-K driet.

f 'k Wil liever Koloquinten ( of wilde

Kauwoorden ) uyt een goed-hartig en
vriendlijk manshandeeten, alsdefoet-

fte Suykcrvan een nors menfch ontfan-

gen.

5«f

s

Dartiende Hijlori

Eker wijs Man had een huys vol kin-

deren, en daar weynig toe. Als hem
de nood drukte , ging hy by een die

rijk.
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rijk , en hem na aanfien wel toegencge

was; waar over hy ook, een goed ver-j

trouwen van hem hebbende,hem zijn ge-

legentheyd openbaarde , en om eenige

huip verlbgt. De Rijke nam de Wijfe

fulks quaUjk af, wanende niet welge-
daan, en verwijtelijk tewefen, dat een

verftandig en eerlijk man fig met bedelen

behelpen fouw. Soo gaat et. Drukt u
de nood , en gaat gy met een treurig gc-

figc by een lieve vriend, om eenige hulp

van hem te verkrijgen, foofulrgyhem
u tegen , en op u verbittert maken. Men
fegt, dat de Rijke den Armen wel wat
tocgefmeten , maar daar-en-tegen foo

hoog niet meer geëerd heeft. Als de Wijfe

y na eenige dagen merkte , dat de liefde

en vriendfchap van zijn goede vriend te-

gen hem wat gcmindert , en hy foo niet

meer als te vooren by hem gefien was,

fprak hy :

Suw is het Brood y

Dat u in nood

Van grienden "^ord gebroken,

Ve pot zjed'^ maar

^Is 't vleefch '^ord gaar ,

Is '/ aanfien aan 't yer^o^en,.

Mijn brood iford metr ;

Maar ^leyn mijn eer j

Veel beter nood geleden y.
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i-G A A RD. 3. Beek, lZ$

^Is onderhoud

Van een , dte l^pud

In yriendfchap is , gebeden.

Feertiende Hijlori.

IN Alexandryen is eens een feer droogs

jaar eeweeft , fo dat *et fchecn , als of
den Hemel toegeflotcn was : alle kre-

turen meenden te verfmagten , en lieten

aar gefchrey tot aan 't gettarnt gcluyd

even. Geen dier , geen Wild , geen Vo-
el , geen Vifch , geen Mier was 'er , wei-

er gelugt, gefchrey, gekrijfch en ge-

iammer , door honger aan-geprikkelt

zijnde , niet tot aan den Hemel ging.
'

ft Was wonder , dat de fugten en rook der

Jchreijende gemoeden niet by een liepen»

jen in wolken veranderden , en foo veel

Itranen in een flagregen tTamen vlooten.

In fuik een bedroeft jaar was 'er een rij-

•^en godloofen Gierigaard , die van alle

ondeugden tTamen gefet was ; van wel-
ken men fond doen louw in fchriften an-
ders als quaad te gedenken. Defen god-
vergeten V^rck de<} even-wel fo veel , dat

jhy de nood-lijdende, hoe-wel fonder zijn

"Ibhaa
,
geld voor-ftrekte , en fomtijds de

'vreemden fpijfde. Ecnige Derwilchen,
pn armoê en honger gcprikkelt zijnde,

wou-
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wouden fig ook aan zijn dilch voege
maar als zy my daar over om raad vraa

den , ontried ik 'c hen , feggende :

A*n *t oyerfchot yan eenen Hond
En fet geen Leeu^ xJj^ mond

;

Hjifal altijd die maaltijd mijden ,

Al moejl hy honger lijden.

Men mag eer nood en honger lijden

als tegen fuik een deugdloos menfch fijj

hand uytftrekken om brood t ontfad

gen. Of ymand ook Feriduns goed ei

rijkdom , maar geen deugd daar by had
foo foud gy hem doch voor geen regd

fchapen maamogen houden , en waardij

agten om iets van hem te bidden. Ö
defen koftelijke klederen draaj^d , daar

om is hy niet voor braaf en dehig , maa
als een lelijke wand, die met goud ei

fchoone verwen befmeerd is , te fchat

V^ijftmdc Hiftoru

CHatemThaj wierd eens gevraagd

ofhy in de hele wereld ook yman
gefien oft gehoord had, die edele:

voortreffelijker en vrijer van gemoe

was , als hy felf r Ik heb eens, antwoord

dehy, op een dag veertig Kcmclent
ee
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R O O 6 E M-G AARD. 3 . BOcK I87

;en offer doen üagten , en elk , wie maar
Lomen wouw , daar toe laten nooden.

[aar als ik om die tijd met eenige Ara-

)irche Heeren op't veld ging wandelen,

bejegende my een man , die dillelen en
doornen gelameld had , om die ter markt

i4e brengen , ( en in plaats van barnhoud,

tls op die plaatfen , daar weynig houd
iiwaft

,
gebruyklijk is , te verkoopen ) tot

delen leyd' ik : Waarom gaat gy niet meê
In Chatem Thajs huys , daar al 't volk

Lhans tTamen gekomen is om maaltijd

ce houden ? Dele antwoordde my : Wie
ft brood met zijn arbeyd verwerven, en

Ï^oor zijn eygen eeten kan , dien is niet

loodig Chatem Thajs tafel te befoeken

,

rn daar na 't verwijt daar van te hoorcn.

^efe, fey Chatem Thaj , was veel vrijer

?n voor-trefFelijker van gemoed als ik.

Seftiende Hijlori^

DE Propheet Mofes (welken zy

heyl en vrede
! ) fag eens een arm

menfch , die , wegen zijn naakt-

.>^heyd , fig in fand-kuylen verhield. Defe
vfprak de Propheet aan , feggende : Lieve

JMofes , bid gy d'alderhoogfte God , dat

ihy my doch mijn nooddruft geven wil , ot

idatik anders vanarmoC fterven en ver-

der-
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derven moet. Mofes ontfarmde fig ovcj

hem, en maakte dat hy wat kreeg. Wey^
nig dagen daar na, als Mofes van zijl

Göds-dienft quam , fag hy , dat defc geJ

vangen genomen , en van veel volk onw
ringt was. De Propheet vraagde, wat dii

beduyde ? Als dele , wierd er geand
woord, fig vol Wijn gedronken had, heef

hy groote baldadigheyd betoond , en eeri

menfch om 't leven gebragt , waarom hyl

nu weêr aan *t leven geftraft fal vvordenjj

't welk de luyden doet tTamen komen.

Indien de Kat oo^ vleugels >/w gegeyen ,

*t Was "^ponder foo de Mufch nog bleef in^
ieyen.

Men plag te Teggen:

d'Elendigey(die dunJ^t -^at {ragt hyfig te yin'

den
)

W:lfifti^i tVelendigen üo{ haft haalden hifU^

den,

Mofes , hier door de groote wijsheyc

des almagtigcn Scheppers erkennende,

bad den felven , hem zijn gedane voorbe-

de voor fuik een menfch te willen verge-

ven.Ook uyttc hy daar by defe woordend
Indien Godt zijn kiiegten. veelrijkdoml

gegeven had; foo fouw deen den andeij

dikwijls groote fchaa doen. O ! gy op-|

geblafe menfch ! wat is 't > dat u tot ge-

vaat]
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R O O S E K-G AARD. 5 . Boek, I S ^
aar dwingt , Jat gy daar in verderven
Qoet ? Ag ! dat de Mier

(
a ) niet vlie-

ren koft. Als een gering menfch geld,

> ocd cn groote eer begeerd , lbo tragt hy
naar naar een gecffel-roê voor fig leli.

Die u niet groot en magtig gemaakt
*eett , weet beter , dan gy felf1 hoeda-

|i.\^ig dat 'et met u is, te weten, datufo-
k« üanige hoogheyd niet nut is.

Wm ( <• ) *TliniHS lib. U.caf. i. fchrijft, dat 'cr Mic-
K T^n gevonden werden , die vleugels foiidcn heb*
K. len ; ipsgcli)ks KAldrovtndtts lib.Ws T)eJ^feUis pag,
^ ji2. en jcydi dat-fc, als-fc oud worden , eerft vleu-

tfels
louden krijgen j defen heefr ook P-tg sij,

Jaar gcftalt afgebeeld. Diergelijke Mieren Ibuden
iok . eelijk Pifo in zijn Htjioria 'J^mrali'^rajilt*

ét. \ cap. 6. gedenkt , in Weft-Indien zijn ,

imtrcnt een vingers langte , en vier vleugels heb-
[cndc. Dele , vermids-le in geftalt nog kloekheyd
Tanderen gelijk zijn,en weynig Itand houden,fou-
Icu van de gemeene Mieren vervolgt, en dood
lebeten worden.

Seventiendc Hijlori.

K heb van een Arabier , welke in *t ge-
meen heen cn weer door de vvildernif-

len plagten te reyfen , dit hooren ver-

dien : Als ik , Teyde hy , eens in *t Woe-
^tijn van de rcgte weg at-geraakr was , eft

^yt gebrek van mondkoft rekening ma-
en koft , ( my ook allengs daar toe be-

geven-
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J 90 1 iiKc»iiAANSCHB

eevendc ) dat de honger mijn geeft op

ceten fouw; fiec , doen fag ik onvoorficnsi

een Maal van een Wandelaar leggenswie

was vrolijker als ik ? nooit lal ik de groo-

te vreugd vergeten , die iiiy daar ovei

ontftond : want ik meende dat ik eert

ftuk hard brood daar in vinden Ibuw 5

maar als ik de Maal open deê , fag ik

dat 'er niet dan enkel Paerien in warenj

toen begoit mymijn voorige fmart , en

vrees voor de dood weer te behagen. IW

dagt: Ag lieve Godt, de Paerel is wel

een koftlijk en aangenaam dmg ; maar

wat niitfeeendorltigc mond? Wat zijn

ymand, die in't Wocftijnis, koftchjke

Steenen ? wat is hem Goud ? kunnenfe

den honger ook te vreên ftellen , en zij-

leven redden ? Veel waerdiger is dan ee

ftuk brood en een dronk water.

uichtiende H'tprL

SOo heeft 'er ook eens een Wande^

laar in 't Arabifch Woéftijn gaart

dwalen , en als hy eeten en drinken

gebrek had, koft h^m't geld, dathyin»

zijn gordel droeg, niet helpens waar over
,

hy op den weg heeft moeten verfmagten ^

cn tterven. "^Men vond ^em ,
nc^s -
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Roos EN-G AARD. ^.SoeJ^, ipr
tgeld, dood leggen, en op d'aard defc
^^oordengefchreven :

Helaas ! -^at helpt my nu mijn geld}
Het l^an mijn bitter honger-quellen
Nog feilen dorft te vrede fteilen \

Dies l»ord iJ( hier docr fmacht geyeld.

Een menich, die op dorre en woefte
laacfen is , is een gekookte raap veel
i^aarder en nutter, dan artgoudenfil-
-^r; daarom moet men fulksniec boven
fchatten.

NegmUnde Htjioru

K heb nooit in vvederwaardighcyd tc
treurig geweeft , den Hemel heeft ec
my ook toegevoegd foo hy gewild

eeft ; behalven eens , als ik barvoeds
ing

, en foo veel geld niet had dat ik
en paar fchoencn koopen koft. Ik ging
eel droevig te Kufa in den Tempel,
aar ik by een , die geen voeten had,

r ,*» uam ; toen was ik met mijn bloote voe-
m gaern te vrecn , en dankte mijn Godc

Hartelijk , dat ik nog Tonder fchoenen
aan koft Want het is beter geen ichoc-

..
;
Jen,dan geen voeten te hebben. Die goe-

men/ch fou gaern barvoeds gegaan
^'.ebbcn, fo hy ma?i" voeten gehad had.

Ymand
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ymand die van fpijfen fat „ iSy

Agt het Itl^kere gebraadt

NaauUjkj als een blad Salaat.

Maar die met gebreJ^ om-yat ,> is >

Sal een Kaap foo toonen aan

^Is een Vogel '^el gebraan.

Immigjle Htftoru

MEn verteld van een flimmen Be

delaar , dat hy veel koftelijk

goederen by een gebragt had

Scker Koning , iülks vernemende ,
fpra

eens tot delen : Gy hebt , foo my wel be

regt is ,
vry wat geld opgeleyd ; ik wor

thans van de nood wat gedrukt ; dat g

my nu een deel van uw rijkdom leene

woud , ik foud et u met mijn tollen en in

komften haaft we<}rom geven. De Bede

laar antwoordde : Groote Koning ,
he

paft uw hoogheyd niej , (als een Beheer

fcher des Aard-kloots zijnde) uw hoog

waerdiee hand met gebedelt goed te be

loedelen , 't welk ik als by koomrje
.

tTamen gefameldheb. Daar ismet aar,

eeleecn , fprak de Koning , ik fal 't gele

;

aan de Tartaren , tot Ichuld-voldoening:

geven ; ib fal 'er laelijk by laelijk komen,

;

en dies-halven geen fchand te vreelei
|

zijni geefgy 't flegs. li
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R O O S E N-G AARD. 3 . Bock, 1 95
i Segt men : De Kalk deugd niet , foo
^diend-fe egter , om er de Icheuren en
Jj'letcn van de gchcym-kamer mee toe te
rimeren. Of der Chriftencn bron onreyn
tis, wat louw 't fchadenjdatm' 'er een doo-
ade Jood nicê vviefch r

'1^ De Bedelaar ftelde fig hard tegen
I's Konings bcgeeren , en bejegende hem
rmet veel tegen-werpingen , 'en groove
jhard-nekkige reden , foo dat de Koning,
' icr over ontruft , beval , hem 't geld met
eweldaf te nemen.

Waar yriendlijl^heyd nog goedheydgeld ^

, Vaar moet men Jf^omen met geloeid.

j Een-en-tvpintigfle Hijlori.

T Kheb een rijk Koopman gcfien , die

I
honderd en vijftig Kemelen , die be-^ quaam waren omlaft te dragen , veer-

i ag kncgten, en foo veel jongens had,
f
Delen leydde my eensin zijnhuys, en

f t>ragt daar de heele nagt met veel ydele
r reden door. Defe mijn meê-genooten,
I feyd* hy, heb ik gefteld , om op Turkijen
I i j^e handelen; daar is een Koop-brief van
r foo veel lands , dat ik gckogt heb ; hier is^en Hand-fchrift van foo veel gelds , en
Helen is borg geworden. Thans feyd' hy:Kk ben van fins , om naar Alexandrijen te

\ I rrek-

u
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trekken , vermids daar een gefonde Ittg

is. Dan : Ik blijf ook wel ligt van daar,

alfoo ik over de Zee Touw moeten , en by

Magrib plag 't heel gevaarlijk te zijn. Ik

heb, lieve Sadi,nog een andere reys voor-

genomen , als die vol-bragt is , meen ik

my tot de ruft te begeven , de Koopman-

fchap af te danken, en de reft van mijn le-

ven in ftilte toe te brengen. Ik vraagde

hem : Wat is dat dan nog vooreen reys,

die gy voor 't left doen wild ? Ik fal , ant-

woordde hy, PerfTiaanfche Swavelnaar

Indien brengen: want ik heb gehoord,

dat-fe daar heel duur is. Dan meen ik

Chineefch Porcelcyn naar Konftantmo-

pelen en Grieken te brengen; vandaar

Zijde waren naar Indien ; van Indien In-

diaanfch ftaal naar Haleppo ; van daar

Haleppifche Spiegels naar Jemen in Ara-

bien ; van daar Kamelot , en andere daar

gemaakte winkel-waren naar Perflen;

dan wil ik die moejelijke breede hande-

ling af-fchaffen , en my in de ftiltc bege-

ven. Over foodanige en diergelijke on-

gerijmde reden wicrd hy felf eyndlijk

moe, en fey tot my : Nu Sadi, vertel

tny ook wat, van 't geen gv gefien en

echoord hebt. Ik antwoordde : Hebt

cy niet gehoord, wat eens een Wijle,

als feker Overfte op deKuur-hey van zijn

paerd viel, fey:
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.T geerig oog dar moed yeryuld Ji'jn^ V l^eerd

Is V fwer gelden goed , /cö /; Z'f/ met vjn

Twee-en-twimgfle Hifiori

IK heb my laten fej^gen , dat 'cr een
feer rijk*, doch karig en gierig man fou

geweeft zijn , die door zijn karigheyd
en gierigheyd , gelijk Chatcm van Thaj
wegen zijn grcwDte mildheyd, wijd be-
rugt geweefr is. Hy fouw ook een ziel

niet met een fhik brood , fchoon hy ge-
koft had , verlolt , ja Abuherriras Kat i^a)

oft ook den Hond der Pelgrims in dc
Spelonk , {b) niet een brok voor-gewor-
pen hebben j kort , nooit wierd zijn deur
open,en zijn tafel gedekt gcficn.d'Armen
koften niets als maar de reuk van zijn
brood genieten i ook kregen zijn Hoen-
ders niets anders , als de Èrood-kruyme-
len , die van zijn dis vielen, t'eten. 't Ge-
beurde eens dat defenVrek over de zee
Magrib , oft Middel-landfche zee , wilde
reyfcnj maar op dc felve zijnde wierd hy,
als Pharao , waar van de heylige Schrift
fpreekt , van dc golven overrompelt.
Want als*er fchielijk een ftormend on-
weer opftüiul raakte hec Schip in

I i 't groot*
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't grootilc gevaarsucicn wift lig van angft

niet te bergen. Hoe koll 'et ook anders

zijn ? want in fuik een geval leyd een fo-

danige 't gewete , dat de ftraf der bega-

ne londen voorhandenis. Hy hief zijn

handen naar den Hcmel,fchreyde,en bad

met een groot geroep; maar vergeefs:

hy moeft ondergaan en verdrinken.

Wat helpt het , in dsn nood xjjn handen God^

'Waards K^eeren ,

Wanneer men-fe anders ^ onder d^arniy en

an hem houd}

Veel Goud en Sther uyt y foo fultge beyl

vermeeren,

Wte fterft , vjn Huys blijft hier, al -^as het

ool^ 'van goud.

Dcfcn rijkaard had in iEgypten arme

bloedvrienden , die van zijn na-gelate

rijkdom heel rijk wierden. Zijn dood

was hun foleed, datfe haar oude klede-

ren verfcheurdcn ; maarftraks, van zijd

en ander koftclijk gewaad , weer nieuwe

lieten maken.
Ik fag nog in de felve week een van

zijn vrienden op een fnel-loopend paerd

( c )
rijden , en een Lakkey agter hem;

ik dagt by my felf: Indien defe overlede-

ne nuweêr quam, d'Erf-gcnamen fouw

't veel fuurder aan-komen , 't erf-goed

weer te geven , als dat-fc haar vriend

^^^^^^^
, .^u(a) Abu-
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( a ) sAhnhenira hcct een Kattc-vader , delen

heeft die naam gekregen , om dat iiy een Kat fcer

lief gehad, en altijd by fig gedragen heeft , ook

in opentlijke vergaderingen. Hy heeft in en na

Mahumeds tijd geleeft Avas des-feifs goede vriend,

cn dagelijks by hem. Ook heeft hy d'Alkoran vry

wat helpen veimecrdercn , waar om hy voor een

-hcylig man is gehouden} en'tfonw fondwefcn,

mecnd Sadi , dat men de Kat van foo een hcylig

man een ftuk brood geweygerd had.

{(f) Hier mee word weer op de Hiftori , of veel

meer Verdigtfel, van de leven Slapers gefien i waar

van in 't ceifte boek ypa^. 45- kan gclcfen worden.

(f) In de Grondlpraak ftaat een treffelijk

woord , 'Bad paj . Wifid- uoed , wegen de fnelligheyd

van't loopen. Dit*s 't grootftc lof dat de Pciflia-

nen een Paerd geven j ook rigten fy de Paerden

mccfttot fncl-loopen af, cn agtcn niet of'tjuyft

niet veel andere kunüen kan.

Drie-en-t\vitingfle Hijlorié

DAar quam eens ccn f:;roten Vifch
in een Vitlchers net, en wijlde
VifiTchcr weynig kracht by fig

had , trok dc Vifch den Viffchcr 'tnec

uyt de hand , en fchoot 'er mee weg. Eeiv
jongen woud eens water fcheppen ; maar
'r water, wijl \ haaftig opliep, fchepte
den jongen,en ging mer hem door. \ Net
heett anders altijd den Vifch uyt 'et wa-
ter getrokken ; maar nu trok de Vil'ch

het Net. Dit fpeet d'andere Viffchers,

temeer, om dat 'et foo braaf en groot

I 5 een



•Hl

iS

i> j X j\ j'. t>i 5 ^ i^l ü

een Viici] was , cn i'cliolden den Viflcher

wac uyt , dat hy niet beter toe-gelien , en
den Vifch naar fig gehaald had. De Vif-

lcher antwoordde ; Lieve maats , de
Vifch mogt my thans niet te deel wor-
den : vermidszijngehengnis, of tijden

uur om te fterven , nog niet gekomen
was. De Viflcher vangt niet alle dagen

,

al fmijt hy 't net met naerftigheyt in den
Tiger-ftroom uyt : want als t gehengnis

(a) niet gekomen is, fal de Vifch, al

i'prong hy ook op *t drooge fand van
d'oever, niet fterven.

( * ) Dc Pcrflianen , dU ook d'andcrc Ooft-Iand-

fche volken , hebben ahi jd een vaft-gefettc cn on-
vermijdelijke paal « oft noodwendighcyd vanfe-

kcrc jaren cn tijden des levens en ftcrvens det

ITienfchen gclooftj zijnde ais't Fat:4m fiticnm^ noe-

men 't in haar taal .^ti^el -y en is van haar lang voor

die Stoifche leer geloofd , gelijk lohannts Eltchmitn"

nits , in een brief aan lohan '^everovicinm dg Fato ó"

termino viiM, uyt een oud traktaat M. S. van de Pcrf-

üancn aan Her/Hcs gefchrcvcn , genocgfaana te kca-

ncn geeft.

l^icr-en-Wtmigjle Hifiori.

EEn , die handen en voeten afge-

houwen waren , duwde eens een

duyfend-voetigcn wurm dood. Se-

ker Geleerde , die daar voor-by ging , dit

ziende, fprak: O Ucvc God! dit Dier,

dac
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dat duyfend voeten heeft , koft , wijl zijn

eehengnis quam , een , die voet noi^ hand

had, niet ondoopen.

Wanneer yyand naar u ftaat >

£/> «"ft gebengnis met hem gaat ,

Soo is u-^ grootjie magt te )(Uyn

:

V"^ '^oet [al ah gebonden vjn ;

Geen hoog der Kianiers ( a ) u dan

Jet tot U'S» yoordeel helpen i^an,

( a ) Kiani , i$ ccn boog van fckcr Pcrflifch foo

genaamd Koning r of van fckcr Lands-volk ge
weeft , die dc befte bogen hadden , ca fccr wc!

daar mee omgaan koften.

IK heb eens een plompen Weetniet,

met gulde klederen aan, en een kolte-

lijken Tulband op , op een fchooa

Arabifch paert fien rijden. Een , die by
my ftond ,

vraagde my : S.idi , wat
dunkt u van die Ichoone kleedcren , die

dien botten bengel aan heeft? die ko-

men my voor, antwoordde ik, als een

fchoon fchrifc , dat met goude letteren

op een vuylc en laelijke deur gcfchre-

ven is. Defen Efel heeft niet veel

aan fig , dat een menfch gelijk is , als

*t geftalt , neftens klederen en Tulband,

of ccn Jood fchoon zijn drempel met
I 4 klaar
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klaar fiiver bedekt , en met goude nagels
aangeklonken had , foo foud hy egter
daarom niet edel, en een voortreffelijk
man, maar een Jood gclchat en genoemd
worden.

Ses-en'Wimig[le 'Hijlori.

EEn Beurfe-fnijder feyd* eens tot
een Bedelaar : Schaamt gy uniet,
dat gy om foo weynig filver , naau-

lijk een koorn fwaar , uw hand tot fb me-
nig een onvroomen uytftrekt? Waarop
d'arme antwoordde :

'/ Is beter , naar -^at brood xjïjn handen op-^

gehe'^en ,

Dan die , om diejpaï , aan den Beul te moeten
geyen»

Seven-en-twimigjle Hiffloru

SEker ftark Jongeling, over zijnar-
moê in zijn ziel bekommerd zijnde,
hoe hy doch voord-komen , en zijn

behoeft krijgen mogt, gaf dit aan zijn
Vader te kennen , hem biddende , dat hy
hem vergunnen wilde , een reys naar
vreemde landen te mogen doen ; mif^

fchien.
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R O O S E N-G A A RD. Boek, 101

fchien , fprak hy , lal 't geluk my in an-

dere Gcweften gunftiger als in mijn
Vaderland welen, en de ftarkteenkunft

mijner armen daar meer aanlien en be-
vordering baren dan hier. Want d'Aal-

ouden heoben gefegc : kunft en deugd fal

weynig geagt worden , lbo men die niet

voor elk ten toon ftelt. De wel-riekcnde

Aloë moet op 't vuur geleyd , en de Mul-
keljaat gewreven worden , fo haar deugd
bekend lal worden. Mijn Soon,antvvoor-

de de Vader , keer fulke gedagten van u,

trek uw voet met vernocging te rug on-
der uw rok, en beteugel uw begeerte

dieshalven te reyfcn. De kunft-kundige

plagten te feggen : Rijkdom, en groot
aanfien , werden niet door arbeyd ver-

kregen , maar zijn meerendecls een gaaf
des geluks ; en niemand lal, nog die, nog
*t geluk, door geweld, in zijn Ichoot kun-
nen drijven $ ftcl u lbo wakker aan als gy
wild , 't inl u doch in dir geval lbo weynig
helpen , als de Blinde lien lal , oft hy de
winkbraauwcn fchoon met oog-water
waft.

Wat kpmt kttnft en deugd te haat >

^Is \ r geen g^lul^ hy Jiaat ?

Al had gy aan elk hair van u hoofd twe-
hondcrd deugden hangen, en dat uw
't geluk den rug toc-keerde , foo Ibud gy

I f cgcer
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egtcr wcynig uyt-re;;cen. 't Is doch gc-
lljk men legt

:

V GelnJ^ /jet ff meer j^e'^eld

,

D'tn eenen dappWen Hild.

Nograns , fprak de Soon , is by *t rey-
fcn veel nut cn profijt : men verluftigt

het gemoed, men ervaart veel gedenk-
waardige dingen , men hoord veel won-
ders , men fiet veel feldlaams , men be-
fchoud veel vreemde landen en fteden,

men word bekend , men leerd goede ze-
den , men onderfoekt het gemoed der

menfchen , men verneemt de afwifl'eling

der faaifoenen en heerfchappijen , en
mnakt fig tot alderhande bedieningen

gefchikt cn gemaniert. Daarom hebbea
Cl ervarene wel gefeyd :

Soo lang on-hcfogt in 'ƒ Vadtrs Jf^eui^en

Soo langen -^ord gy nitt met dafperbeyd ge~

Jl'Jft-
, ,

Jteys moedig uyt > en Jie Miat dat de We-

reld iSy

Eer dat gyreyfen moet naar d^aardfde duy^

Jiernis.

Mijn Soon , fey de Vader, *t is wel foo,

dat by 't reyfen , gelijk gy fegt , veel nut-

tigheyd is;maar ik bevind maar vijfderley

luyden tot reyfen bequaam te zijn. Als

cerftlijk , Koopluyden , die geen geld en

goed, geen knegten en maagden>die haar
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dienen, gebrek hebben ; die alle dagen

in andere ftedcn kunnen komen , die alle

nagten verandering hebben , fig op lufti-

ge plaatfen met alcierhandc vermaak naar

hun wenfch weydcn, en haar luft en be-

geerte vernoegen kunnen. De rijke is op
veld nog berg , in beemd nog wildernis

vreemd: want waar hykomt, daarlaat

hy zijn tent opflaan , en een fagt bed voor

hem leggen. Maar een die foodanige

middelen , infonderheyd geld en goeci

,

gebrek heeft , die is ook t'huys en in zijn

Vaderland een vreemdeling.

Ten tweeden bekomt ook 't reyfen

den Geleerden en Wijfen niet qualijk,die

met haar lieflijke en hoog-verftandige

tong , als-fe wel , en ter regter tijd ge-

bruykt word , 't gemoed der menfchen
beweegen , en tot toc-genej^entheyd

t'haarwaard opwekken kunnen^Iulke luy-

den mind en eerd men , waarfe komen.
Soodanig een is als de goude munten:
waar hy komt, daar blijft ny in zijn waar-
de. Maar een rijk mans Soon , die niets

verftaat , is, gelijk geld van leêr, dat

maar in zijn eygen Heers land, en niet op
andere plaatfen gangbaar is.

Ten darden is 't reyfen ook goed voor
de genen , die natuur met een wel-ge-

inaakt lighaam , en fchoonheyd begaaft

heeft. Dc foodanige werden over-ai,

I 6 waar-
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204 pERSSlAAtJSCHE
waar fe konien,bei"nind. Want in fchoon-
heyd is een fonderling geheymnis , en
verborge kragt , waar door de gemoeden
kunnen getrokken worden , foo dat elk

haar gaern by (ïg hebben wil. d'Aaloii-

den hebben gefegt : Een weynig fchoon-
te kan fbmtijds haar befitter beter, als

geld en goed voord-hclpcn. Een fchoon
cn vriendlij k aangcfigt is een verquikking

van een verflagen en treurig gemoed , en
een verborge lleutcl tot toegefloote deu-
ren. Of foodanig een al fchopn van zijn

Ouders verftooten word, foo fal hy 'er

^gter vinden , die hem aan-neemen ful-

len. Ik feyd' eens tot een fchoone Paau-
wen-veer , die ik in d'Alkoran tulTchen de
bladers vond : Van waar komt u defe

hoogheyd , dat gy in foo waardig een
Boek legt ? de felve koft my geantwoord
hebben: Diefchoonis, heeft altijd een
vrijer voet om zijn wil te volgen , dan
een die laelijk is, en niemands hand fal

hem ligt te rug trekken ; ja die is als een
koftelijkePaerel , tot welke menfeggen
mag : koom herwaards uyt uw fchelp, en

laat u (ien.

£en fchoone Paerel doet de hen

Haar fchoonheyd gaeren ficn ;

Haar J^^ftlij{heyd lokt jider an ,

BlJ( kpopt'fe , 'ït>aar hj {.an.

Ten vierden, is ook *t reyfcn goed,

voor
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voor de genen dien de lang-kunft in aan-

(ien maakt . Een lieflijke ftem kan dc

vlietende wateren in haar loop , en de vo-

gelen in haar vlugt doen Itil houden.

Door een Toeten toon kan men fig by de

luyden bemind maken ; en een goed ge-

felfchap wil fodanig een gaern by lig heb-

ben. Gelijk de fchoonheyd het oog en *c

lighaam lief-kooll' , foo door-vrolijkt het

vermaaklijk Mulijk de gceftcn des ge-

moed s.

Ten vijfden, fooreyfen ookmetnut-
righeyd die een goed ambagt geleerd

hebben. Wie fig op zijn handwerk ver-

trouwen kan , die behoeft nergens zijn

brood met fchaamre te Toeken.

Een die maar fchoenen lapt^kan nog in 'Vmw-
de landen

Gebrel^ en arremoê af-'Vfeeren met z^jfn han*

den.

Uaar als een Vorft moet ylien 5 door Jiaat-»

'verandering ,

Sooyangtbem ftra^s denoodigelij/^ ffetNim--

rus gingl (a)

( a )
Meltk^ 'T^mrus^, eertijds te //*r4l woonen-

dc * is maar een Italvcn-dag Koning gewecft

,

waar van hy defen naam gekregen heeft : want
heet half , en J{ ts een dag j hy wierd verjaagd

en verflagen. Zijn na-zaad fouw nog heden op

vcrfchcycfc plaatfen ia Peiflcn taxi's-voogdijen bc-

dienca.

Zie,
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Zie, lieve Soon, foodanigc dingen

kunnen den rcyfenden voord-helpen; die

geen van de felve te baat heeft , fal

1 waarlijk by de vreemden voord-ko-

men ; en gevalt 'et , dat hy daar over uyt

de Wereld moet reyfen , loo fal zijn ont-

zield lighaam weynig eer ontmoeten , en

zijn gedp.gtnis geen teken na-laten. Ge-
denk ook dit daar by

:

Wie dat de Hemel haat > dte geeft hy geen

getuig ,

Al deed hy nog foo veel: zjjn lot ts eni*el

drul^.

V duyjje eens vertreJ^t , en l^omt met '^e^

dirjireyen ,

So dertl^-i^tgef/engenis heeft bet de reji gegeyen.

Even-wel , antwoordde de Soon , is

niet te veragten 't geen de Wijrenfcg-

gen , te weten , dar elk wel zijn deel en

Leef- middel van boven toe -gekend

en befchooren is ; maar met voor-waar-

de , dat hy 't felve foekcn moet. EnA
fchoon den Hemel een ongeluk gehengt

of toelaat, foomoet men egter dedeur,

daar het in-breken kan , foo veel moog-
lijk is, toefluyten en bewaren. Godt geeft

fonder twijfel den armen haar onder-

houd , maar-fe moeten 't aan de deuren

der rijken haaien. En of
Niemand T^el yan hier en fcheyd

Voor vj» ym-heftrnde tijd 5



1

RO O S EN-G A A RD. ^.BoeL 2.07

>^ogtans moet men niet hefiaarty

Na hy eenen Df^i^ii^ te j^aan.

Met de ftarkte , daar ik mcö begaafc

ben, vertrouw ik my een ftarke Leeuw
in de klauwen te grijpen, en met een Oli-

fant te vegten. Ik heb *t nu eens voorge-

nomen , en beÜooten , my in andere lan-

den te begeven; ikkan't jukderarmo<^

niet langer dragen. Als ymand , die in

zijn Vaderland'gehik nog meC-val heeft,

van daar rrckt ; wat kan hem dat bedroe-

ven ? Elke plaats kan zijn Vaderland

itrekkcn. Een rijke , die (ig des daags uyc

zijn Paleys begeeft , moet tegens de nagc

weder-komen. Maar een arme heeft

over al, waar hem de nagc over-vald, zijn

Palais.

Na defe reden nam hy 7.ijn af-fcheyd

van zijn Vader, wenfchcnde hem , heyl

cn vvelvaard. In 't vertrekken loud* hy
defe vaarfen ge-uyt hebben

:

Wanneer eenkunftenaar nietyan ^ijn l^unfi

l*an leven ,

3oo moet fig of ^^J^ ^^''^ andere Steen

hegeeyen

:

Daar zijnen naam en \unjï nog onhel^end

ts : '^ant

Daar '^ord hy flral^s bemind , daar reyJ^t

mtn hem de hand.

Dus trok defe JongelirAg uyt zijn Va-
der-
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derland. Hy quaai by een fnel-lopendcn

ftroom , diens gcruyfch men , als men
twee mijlen van hem was , hooren koft :

wanc hy ftroomde met foo ftark eeni^e-

wcld , dar de groote en fware fteenen ook

van hem mcê-genomen vvierden,en geen

Water-vogel daarover darde fwemmen.
Aan d'oever van defen ftroom quam hy

by een deel volks , die hun wilden laten

overfetten ; elk deê zijn beurs open , ea

fogt vaar-geld. Defe arme Jongeling,

wijl hy geen geld had , en zijn handen

voor 't geld-geven als gebonden waren,

moeft zijn tong los maken , en 't bidden

aanvaerden. Ay , fprak hy tot de Schuy-

tenaars , neem my om niet meê over , ik

fal u , alfoo ik dappcrheyd en ftarkte by

my heb , waar gy mijns behoeft , weer te

hulp komen. Maar hoefeer hy ook bad,

't hielp niet. Sy belachten hem, en fpra-

ken : Wat is ftarkte noodig ? Geld is de

befte ftarkte. Hebt gy geen geld , foo

fult gy met ftarkte niet over de Zee va-

ren : al had gy ook tien mans ftarkte, foo

fouw 't u foo' veel niet helpen , als dat gy
voor een mcnfch geld bragr.

Defcn jongen Worftelaar , ziende dat

zijn woorden nog manhafcigheyd inagc

genomen, maar flegcsuytgelacbr en be-

fpot wierden , ging du fcer ter harte , wel

luft hebbende omfig te wreken, foohy
maar
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1 maar gelegentheyd gehad had. Doch wijl

1 de Schuy t ree van t land geftokcn was,

en hyop't ftrand gelaten wierd, moeft
hy fighier invoegen, roepende aan de
Boots-gefellen , hem te lullen mee-ne-
mcn

, leggende , dat hy haar zijn rok , fo-»

er mee gediend waren , geven wilde.

De Schipper , geerig na die winft, keerde

weêrom, en nam de jongeling meê.
De htb'fugt blind een Wijs , ja \an xjjn Ifijf"

heyd letten.

Voor geerte J^omen Vifeh en Vogels inde net^

ten,

Hy, in de fchuyt getreên zijnde,greep,

2 om zijn geleden hoon te wreken, een van

\% de Bootsluy by den baard,rmeet hem on-

der , en floeg hem wakker wat afi zijn

makkers quamen toeloopen om hem
te helpen 5 maar als zy a'onvermoedc-
lijkc ftarkte van delen Kampioen verna-

men, hielenf 'er ftraks de handen af , en
moeften, om 't gevegt te flilTen , cn vrede

ï re hebben , verdrag met hem maken , en
hem *t vaarloon fchenken.

Want als men een ftarker magt en ge-

weid ziet, moet men dulden; fomtijds

komt er een tijd, die den een de mond
heet houden, en met ftil-fwijgen verwind
hy veel. Een fcharpe fabel lal een zijde

draad niet ligt in twee houwen. De fwak-
fte zy altijd de fagtmoedigfte.

Jn
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n groote i^agt bt'

'ifan$ lui aan een baif

'boorden

'tonden

loor l^ord

gebonden.

De Schuytenaars toonden haar als leet

te wefen , dat fe fig niet gevoeglijker te-

gen hem gefteld hadden, Ie vielen hem te

voeckuften hem,en waren heel gedienftig

cn vriendlijk tegen hem. Straks daar op

raakten fy aan een paal. De Schipper riep

dat de Schuyt nood fouw lijden,en dat 'er

een van haar , die de ftarkfte en harthaf-

tigfte was , op den paal moeft klimmen,

om de Schuyt met een touw vaft te bin-

den , op dat men voord raad fchaffen , en

een dreygend ongeluk voor-komen

mogt. Dei'e Jongehng, willende voor

anderen koen en hart-hebbend aangefien

xijn, bood fig willig tot dit werk, niet

betragtende 't geen de Wijfen plagten te

feggcn :

Diens gemoed gy eens beledigt hebt,

óf gy hem weêr honderd weldaden be-

weert, fo betrouw hem egter niet.

of -^tl de fcbarppe pijl is uyt de -^ond ge-

baald ,

Kogtans de fmart en -^rol^ in -^ond en harte

maald.

Seer wel heeft de beroemde Biktafch

tot Chilcafch t^efeyd

:

^ Ver-
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VertroM^D niet , die gy eens tot yyamd bebt

gemaal^t

:

Want of u haat fcboon Jlaapt yVj^baat doc9

altijd -^aai^t.

Werp geen fteen tegen een muur,
t kan gebeuren , dat 'er weêr een van dc
felvc op u valt.

Dc Jongeling nu,het touw om zijn arm
gewonden hebbende , klom op den paal;

maar als hy met vaft-binden bcfig was,

rukte de Schipper met geweld het touw
uyt zijn handen, iiak de khuyt af, en voer

van daar.

Defen rampfaligen bleef foo twee da-

gen en foo veel nagten op den paal , heel

trooft-enOaapioos, fitten. Den darden

dag verwon hemde üaap, waar over hy
van boven neer in 't water viel , en mee
groot gevaar van zijn leven aan land

Iwemmen moeft. Op d'oever komende,
en niet t eten hebbende , moeften de bla-

deren van de boomen en wortelen uyc

daard ziin fpijszijn. Alshy zijn honger

hier mee wat geftilt had ,
volgde hy 't

voet-fpoor, enauam, in een Woeftijn,

hongerig en dorAig by een Bron, daar hy
enige luyden aantrof, die,airo-fe drinken

wilden , om ccnige penningen wat water

kopen moetten. De Jongeling , weder-
om geen geld hebbende, en egterurin-

ken , dog niemand om niet hem wat
geven
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geven willende , woud lig , als vooren,

\veer op zijn ftarkte verlaten , en fprak

haar met geweld en dreygin^ aan ; dit

cgter niet helpende , begoft ook zijn

vuylten te gebruyken ; maar wierd door

de meaigre des volks vermand , en deer-

lijk a%cflagen, lbo dat hy zijn kopen
lighaam vol wonden en tcyfters kreeg.

Ai is Jen Oltfant dt fchril^l^elijkjl der die-

ren y

Nog is zjjn \ragt hem yoor een Mttggen^

hoop te kjejn,

Ve LeewVf is Jiar/f»^: nogtans fo J(unnenhem

de Mieren,

Wanneerfe veel sjjn y een yeelfiarJ^er yy^*

and zijn.

Kort daar na quam *er een rcys-gefel-

fchap dele plaats voor-by trekken. De
nood , honger en kommer dwong defe

goede menlch het fclve te moeten vol-

gen. Tegens den avond quamen fyaan
een onveyle plaats, die, vermits daar om-
trent veel Roovers waren , heclonfeker

was. Dele Jongeling, ziende dat zijn

reys-gefellen den moet lieten vallen

,

en van angft , als degenen die met doods-

gevaar verfchnkt worden, begoften te

beven en vervaard te worden ,
Iprak haar

een moed in,leggende : Vrees niet, weet

dat gy een by u hebt , die alleen wel tien

fulkc
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fulke gatten genoeg te doen kan geven;

en d'andere van ons gcfelfchap Tullen ook

't hare daar by kunnen doen. Door wel-

ke woorden, 'tgefclichap weérverwak-

kert wordende , 'cfelvedefen Jongeling

heel toe-gedaan wierd , lö dat-le iig over

zijn by-zijn met minder , als hy lig over

't hare ,
verheugden , en hem vol-op van

eten en drinken ichafrten , op dat hy zijn

heet-hongcrige maag vullen , zijn verlo-

te kragt wecr-krijgen , en lig fris en dap-

per houden mogt.

Hy, wel gegeten cn gedronken heb-

bende , en een vry gemoed krijgende, Icy

fig ter ruft, cn begon vatt te flapen.

In dit gefcllchap was ook een oud

man, die de Wereld tamelijk door-wan-

delt,en veel verfogt en ervaren had. De-

fen fprak zijn meë^efellen aan,feggcnde:

Lieve vrienden , ik weet niet wat ik van

defc onfen by-gefel houden lal, oft wy
ons voor hem met i'o wel,ja meer,als voor

de roovers te vreefen hebben ? Want ray

gedenkt nog een gefchiedenis , die fig

met fcker Arabier toe-gedragen heeft, de

welk , ( )
op een geeftlijke plaats fitten-

de , wat geld uyt de milde hand der vroo-

mcn ge^meld had. Defen , vreefende

dat 'er een dief by hem inbreken mogt,

om zijn fchat te roovcn , bad een goed

vriend , altemet s nagts wat by hem te

willen
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willen fitten , om hem de vrees voor

de dieven wat te verdrijven. Wat gc-

Ibhach 'er ! zijn vriend , naauwlijks een :

nagtoftweeby hem geweeft, engefien

hebbende waar hy zijn geld verbergde,

nam die gelcgcntheyt waar , ftak 'et gel

by fig , en liep 'er met weg. Daags daa

na lag men d'Arabicr naakten ^eenend i

fitten , en vraagde hem , waarom dat hy
)

foo armlij k fac, en weende of hem ook

cenroover't zijn genomen had? Neen,
antwoordde d'Arabier , geen rover^ maar

de Hoeder cn mijn by-ftand voor den

Roover.

(4) In 't Pcrfliaanfch ftaat hr SufabTi, Nog
huydensdaagtzijndcr in Perfl'cn , maat mecft op

de plaatfcn daar haaiHcyligen begraven leggen.

alsArdcbil, Mefchct , llpahan , cn in Bav;dad oft

label r als *tdcPcrfliaan befit,) fckcrcperroonen,

die fy Snfi Sufiahn noemcn. Defczijn Sangers by de

graven der Heyligcn , cn hoeders der vryheyd, wat

minder als de Hafifanen , van welke ik in mijn

PerfliaanfchcReys-befchrijving , Pag. 3} 6. ( na dc

Hoogduydfche druk ) melding gedaan heb. Defe

laten haar knevel-baarden nimmermeer af-fnij-

dcn , maar altijd wild heen waffen, dat-fc haar dik-

wijls var over de mond komen. Sulks doen fy

kaar groote heylige Patroon Aali , dc welk ook foo

gegaan fouw hebben , tereeren. Sy vertellen ook

hic^r by d'oorfaak van dien langen knevel-baard,

welke 'in dcfcr voegen van haar voor-gegeven

word : Als Mahumcd , feggen fy , tot Godt in den

Hemel geroepen wicrd.wouw Aali hem na-volgen,

flecg op, en quamvoor dc poort van een Hemel»
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aar hy aan klopte j waar in Mahumcd , by d*En-

•igelcn fittende * een ongemeen koftelijke drank

met haar dronk , en lufti ^5 en vrolijk met haar was.

Eetft wilde men Aali niet in-laten j maar als hy

fcy , dat hy Gods Leeuw was , wierd hy ingelaten,

cn van een Engel mee een fchaalvol wijnstoegc-

fchonken j en dewijl in 't drinken zijn knevel-

baard van die HcmeH'che wijn nat wierd , Touw *t

fond gewceft hebben, wen hy een hairdaarvaa

1 liad laten af-fnijden en vcrlooren gaan.

Dus wierd d'Aralicr van zijn Vriend

.bedrogen.

Wie weet, lieve vrienden , of deicn

gaft niet een van de Roovers is , die fig fo

met lift in ons gefell'chap gevoegd heeft,

om alle gelegcntlieyd door te InufFelen,

en de felve zijn makkers bekend te ma-

01 ken , dat hy ons alfoo verraan , en met

zijn helpers alles af-fetten mogt. Na
mijn raad fouw *t beft wefen , dat wy hem
hier lieten flapen,cn van hem gingen.

Defe rede gaf d'anderen een groot na-

denken , fy volgden des Ouden raad, na-

men haar reys-tuyg op , lieten de vreem-

de flapen, en gingen 's nagts ftil-fwijgens

van hem. Maar als de VVorftelaar *s mor-

jrens, als hem de Son begoft op 't lijf te

fteken , wakker wierd , en lag dat hy van

zijn eerft by hem hcbbcncl gcfelfchap

verlaten was , ook de weg niet wift langs

welke fy na te volgen waren 5 ging hy

een tijd lang om-dwalen , en lec groo-
cc
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tc nongcr cn clorlt Hy quam eyndlij

by een woud , daar liy (
wijl hy merkt

dat 'er niets minder aan zijn leven da

*t leven was, in voegen 'dat hy nergen

geen levens-middel meer fag )
zijn hoof<

op daard neder ley, fig tot fterven be

reydde, en defe klaag-woorden uyt-lugt

te : Ag ! hoe gaat 'et een vreemdeling

wiengaat zijn nood ter harte j behalve*

dien , die feit" een vreemdeling gewed

is,en weet hoe fodanig een te moe is? Se

Jcer Konings Scon op de jagt,door 't wil<

te volgen,van zijn geiellchap afgedwaal

zijnde, en by geval hier heen rijdende

hoorde dcfcn rampfaligen dus klagen ^

cn fiende dat hy een wakker Jongeling

was , doch feer elle ndig cn verfmagt daai

ley, omzijn eynd teverwagten , vraag-

de hy hem : wie hy was , cn hoe hy op die

plaats gekomen was? Als de droevige

Jongeling hem ietwes van zijn ongeval

verhaalde, wierd d'ander tot mee-lijden

bewogen , nam hem met fig , verfag hem

met nieuwe klederen en andere nood-:

druftigheyden , en verfchafre , dat hyi

weer naar zijn Vaderland reyfen koft.

Als de jonge Kamp-vegter weCr t'huysi

:

quam , wierd zijn Vader hartelijk vcr-ï

heugd, Godt dankende voor zijn Soonsr

gefondheyd. De Soon vertelde den Va-'::

der , wat hy al voor ongemak uytgeftaan;

had,r
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ad, hoe 't hem met de over-vaarders, ea

lp den Paal gegaan wasj wat hy byde

Jron geleden had j hoe dat hem 't reys-

refellchap verlaten had, en diergelijke

•c'ampen meer. Lieve Soon, antwoord-

>Je de Vader, heb ik u, toen gy weg-

.'•reyfen woud, niet voor-gemaald, en voor

|t gemoed gehouden , hoe t u gaan fouw

Is gy in uytheemlche landen geen geld

lad ? en hoe dat de ledige handen van

een Itarken niet anders zijn , als een

Leeuws voeten Tonder klauwen ? O hoe

wel heeft feker ftark , maar arm Held

gefeyd

!

Ben aasje goud thans meerder , dan

Vee! ponden fiarJ^te '^egen ï^an,

]a Vader , fey de Soon , men moet het

evenwel wagen, en lig met et geen be-

ft i mocjen , dat men hebben wil. Wie niet

tegen zijnvyand uyt-trekt, diefalhem.

niet verwmnen. Wie niets faaid , diefal

mets oegften. Siet gy niet watik, uyt

fo weynig ongemak , voor groote nuttig-

hcyd,en by fuik een Bië-fteek, voor focte

honig ontfangen heb ? Nu is my de ruft

des te aangenamer. Die voor de Walvil^

fchen vreefen wil , fal geen Paerlen vif-

fchen. d'Onderfte Molen-fteen moet,

wijl hy ftil leyd , de Twaarlte laft dragen.

Soo de Leeuw nimmer uyt zijn hol ko-

K mea
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men wil , fal hy van honger fterven moe-
ten. Die alleen in zijn huys jagen wil>

fal aan handen en voeten de Spinnekop

gelijk zijn , die niets anders , als Muggen
en Vliegen vangt.

OSoon, antwoordde de Vader, den

Hemel is u defe reys nog gunftig ge-

weeft , dat hy u den weg getoond heett,

daar u die Konmgs Soon in uw grootfte

nood quam redden, 't Geluk heeft in dit

geval metugeweeft,het heeft de roos uyt

den doorn, en den doorn uyt uw voet ge-

trokken . Maar fulke gevallen komen
heel felden,cn uyt 'et gecn,dat felden ge-

ïchied, kan men geen algemeen befluyt

maken. De Jager brengt niet altijd een

Vos meê van de jagt ; het gebeurd fom-

tijds, dat hy felf gevangen, of van een

Tigcr verfcheurd word.

Hier by fchiet my defe gefchiedcnis

in den (in : Scker Koning van Perflen, te

Schiras woonende , eens groote begeer-

te tot 'et boog-fchicten hebbende , ging

met eenige van zijn Hof-gefin voorde

Stadt wandelen , en liet daar zijn vinger-

ring , daar een koftelijke fteen in was, op

een kogel fetten , beloovende , dat de

geen , die eerft met zijn pijl door den

Ring fouw fchieten , de lèlve tor een

prijs hebben fouw. Daar waren by de

vier honderd Boog-fchutters by een.Des
Ko-
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Konings Dicnaars,altemaal in defe kunft

beroemd , deden haar beft , om dien prijs

. r te winnen ; maar vergeefs : want geen

P'^ van hun allen had 'et geluk , dat hy den

-^rfRing raken koft. Ter lelver tijd ftond 'er

een jongen op't dak van eenWaards huys»

daar digt by ftaande , die te voren üg
nooit op 't doel-fchieten geoeffent had,

entoen by geval uyt luft in de vrije lugt,

doch onbewult, naar defen doel-rmg

ïchoot : het geluk bcftierde zijn pijl , en

dreef hem door een goede wind door den

Ring. Defen gelukkigen fchutter wierd,

na s Konings bewoording, den ring toe-

gevonnift ; de welk hy ook , neffens ko-

Itelijke klederen , en andere treft'elijke

fchenkaadjen , aannam. De jongen

nam hier op boog en pijl, en wierp- fe

in *t vuur , leggende , dat hy voord-aan

geen boog meer gebruyken wilde. Men
vraagde hem , waarom dat hy fulks deê ?

Op dat ik , antwoordde hy , defe eerfte

eer altijd behouden mag.
Soo liet men, dat vaak een wijs mans

raad niet naar zijn meening uytvalt , en

zijn voornemen fo wel niet, als een weet-

loos kinds by geval vliegende pijl , den
doel treft.

K t AchU
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uicht-en-tmntigfic Hifiori.

SEker Derwifch begaf fig in een

Sand-hol tewoonen, fonderde lig

van 't gefell'chap der luyden af, en

fteldefig als ofthy Koningen noch rijke

luyden hoog agctc^op dat hy in dier ogen

des te nrieeraanfien van heyligheyd, en

alfoo te meer aalmoeflen krijgen mogr.

De Koning van die plaats liet aan defen

verfoeken , oft hy eens fout en brood

(na de Perfflaanfche manier van nooden)

met hem eten wilde? Sulks flocg de Der-

wifch niet af; in voegen dat de Propheet

(verftaat Mahumed ) met zijn voorbeeld

geleerd heeft , dat men de gaft-malen

niet verfmaan fal. Daags daar na quani

de Koning tot den Derwifch , willende

fig over zijn flegte onthaling ontfchuldi-

gen. De Derwifch, hcmlicnde, ftond

Üraks op , ging hem met groote eer-

biedigheyd te gemoet, om-armde en be-

dankte hem voor 't geen hy genoten had.

Als de Koning weg-gegaan was,vraagde

hem een van zijn goede vrienden , hoe

hyde Koning met foo groot een eerbie-

digheyd bejegend had j naar-de-maal

men fulks van hem niet gewendt was

,

nog te fien plag.Weet gy niet,antwoord-

de
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de hy , dat men de geen , diens gaft men
geweeft is , dienftvaardigheyd betoonen

moet? 't Geen ik gedaan heb, heb ik:

mijns buyks halven gedaan. Het oor kan

te vreèn zijn , al hoord het nimmer 't ge-

luyd der Trommelen , Fluyten of Schal-

meijen. 't Oog kan beftaan , al oogt het

niet opalderley fchoone bloemen. Ot de

neus den geur der lieflijke Roofen , Nar-
ciffen oft Leliën niet riekt , fo falfe egter

blijven. Al heeft het hoofd geen dons-

kulfen onder lig, 'tkan evenwel opeen
fteen zijn ruft hebben. Hebt gy geen

bed-genoot , die u in d armen neemt, by

u , fo kund gy uw eige armen om u flaan.

Maar de buyk wil fig met niets , als met
fpijs, laten te vrede ftellen.
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ROOSENGAARD.
Het vierde Boek.

Van de nuttrgheyd yau V

EERSTE HISTORI.

K. feyd* eens tot een van mijn

^oeJc Vrienden : Ik mag, als

ik by *t gefcUchap ben , niet

veel fpreeken : wanc in 't ge-

meen gepraat word goed ert

quaad voorden daggebragt; en die ons

l^d misgunftig zijn , trekken 'er 't ergft, tot

ons groot nadeel, uy t. Defcn antwoord-

de my : 'tis bcit dat wy onfe vijanden

lljit ' *t goed ook niet laten hooren: want fpeu-

rcn-fe deugd aan ons , foo word ook de

felve van haar als een lafter aangeno-

men, en dieshalven werden wy gehaat.

Sadi is wel een Roos i maar in d ogen

van '/ijn vijanden een Doorn. Een boos-

aardig menfch fal nimmer een goed eer-
^ lijk
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Jijk man voorby gaan, of hy fal hem be-

fchimpen en belafteren. 't Is gelijk men

plag te feggen :

De blindeM , die altijd in het duyfler -^roet,

Veragt de Son, dat oog, daar e!{ door ogen

moet.

Tweede HifiorL

r\ Ekcr Koopman , aan een handeling

ml S duyl'end Dukaten Icha^ gehad heb-™ ^ bende , fey tot zijn Soon , dat hy

fulks heel bedekt houden , en niemand

feggen fouw ; *t welk de Soon beloofde

te doen ; doch vraagde na de waarom

daar van? waar op de Vader antwoordde:

"
I
Op dat ons een ongeluk met tot twee

onP^elukken worde : dat wy boven de

éM gefede Ichaa , als 't een , niet het Ichim-

H pen van onfe benijders, als 't tweede, lij-

den moeten.

IP ^ Uen moet aan ell^ vjn leet en ongeJu\ niet

W. Inlagen j

Voor al aan die niet , die een nijdig harte

dragen .*

Want ofhy dan W feyd: Ag\ ag\ dat

hejleGodtl

Wanneer hy yan n is , heeft hy met u vj^

Darde
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Darde Hifioru

SEkerStudent, een goede natuur, en

een treffelijk geleerd verftand heb-
bende, fat eens by eenige Studen-

ten, die hun gefprek met malkander had-

den, en fweeg heel ftil. Zijn Vader Iprak

tot hem : Mijn Soon , waarom laat gy
ook niet hoorcn wat gy weet en veritaat?

Ik mng , aatwoorde hy , hier niet veel

feggen : want ik vrees, als ik met haar

koutte,datfe dan oorfaak nemen mogten,

om my wat te vragen dat ik niet weet,ofc

verfta , waar over ik dan befchaamt fouw
moeten ftaan;invoegen datmen dan doch

altijd meer van ymand hebben wil , als

hy feyd. Een Sufi ( ofGeeftlijk) befloeg

eens zijn fchoe-foolen met fpijkers, ea

als dat een Ruyter fag > vatte hy hem by

den mouw, feggende : koom, ga met my,
cn beflaa ook mijn Paard.

Fierde Hiflord,

EEn geleerd man difputeerde eens

met een ongeloovige van eenige gc-

loof-faken i maar als hy aan den on-

verftandigen weinig winnen koft , leyd*

hy
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hy ( om foo te fprekcn ) in dien ftrijd ge-

weer en wapens neer, en fwceg heel ftil.

Een ander , daar by zijnde , vraagde hem,
"waarom dat hy zijn pijlen,door zijn wijd-

berugte wijshcyd , niet tegen zijn weêr-
parry ibharptePMijn wijshcyd,antwoord-

de hy , is d'Alkoran , befluyten , vonnif-

fcn en uyt-fpraken der heyligc Oiid-va-

ders ; maar defen is geloof-loos , verfaakt

alle grondveften en grond-regelcn , en

W'ilna myniet luyltercn ; waarom foud

ik dan aan zijn vall'che en godloofe waan
langer mijn oorcn lecnen , cn verder met
hem twiftredcnen ?

Geen anf^oord geven is ^^noegfaam aan de

geen ,

D/> niet "^il luyfieren na yajl-^egronde reen.

Vijfde Hijiori,

EEn plompen rekel quam eens een

wijs man met geweld aanvallen,

vatte hem by zijn kraag , en trom-

melde hem wat af. d'Arts Tlalinus,

( Galenus ) fulks (iendc , fey : Indien

defen een regtwijs man was, foo foud*

hymct dien dwaas dus niet aan den voet

gebonden zijn. Tuffchen twee verftandi-

gen fal haat nogtwift onrftaan ^ ook fal

geen Wij^e met een (ot ftrijden. Als een

K 5 onver-
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onverftandige met een bulderende ftom

uytvaard , foo fal een verftandige zijti

fagtmoedigheyd daar tegen toonen.

Twee Wijlen lullen niet een hair in twee

trekken; en foodanig fartookmeteen

hardnekkige en een lagtmoedige wcfen.

Want als d een trekt , loo laat 'et d'ander

volgen ; maar zijn *t twe onverftandige

koppen , foo fullen-fe wel een yfere ke-

ten in Itukken trekken. Wanneer een

dwaas een eerlijk man laftert , lbo lal de

gelafterdc ftil-rwijgcn,cn dat met geduld

verdragen ; of fwijgt hy niet , foo fal hy

feggen: O! dat'et u altijd wel gaa ! Ik

ben erger dan gy uytten wild : wantik

weel dat my mijii gebreken berer, dan u,

bekend zijn , en dat ik daar beter, dan gy,

van fpreken kan.

Sejle H^Jlor'u

DE voortreffelijke Redenaar Sahban

van Wabil , was foo in zijn kunlt

ervaren , dat hy , wen hy ook ,
foo

tc feggen, een heel jaar agter eenopde

Predik'ftoel geftaan, en gepredikt had,

nooit een ding twemaal met eenderley

woorden ge-uyt fouw hebben ; en of 'c

de nood al vereyfchte , een ding weer te

herhalen , foo wift hy egter met omfwee-
vmg
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ving van cierlijke woorden *t felve voor

den dag te brengen , dat hy de eerft-ge-

bruykte woorden niet van nooden had.

Dit is een van de trcftelijke manieren,

welke den genen , die veel niet Konin-

gen omgaan , paflen. Want de felve hoo-

ien altijd gaern wat nicus.

Of een rede fchoon aangenaam is , en

'thart in-nemenkan, en waardig isom
gehoord te worden , foo moetle egier

Ibndcr oorfaak niet herhaald worden.

Soete dingen maar eens gebeten , blijven

in haar it^aarde.

Sevendc Hïfiori.

IK
heb van een Wijfc horen feggen, dat

niemand zijn dwaasheid en onbefon-

nenheid beter kan te kennen geven,

dan wanneer hy rijn rede begind , als een

ander de zijne nog niet gccyndigt heeft.

Elke rede heeft zijn maat en paal. Wie
wijs is, die mengt zijn rede niet in een

anders rede»

Wiens hreyn een hraaf yerftand en'^ijsheyd

draagd

,

Die fjpreel^t niet y voor '/ den [preel^enden he^

haagt,

K 6 Zicht'
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Achtte Htjïori.

KOning Mahumed fprak eens in
'

geheym met HalTen van Mijmend
zijnGemagtigde, vanwigtige fa-

ken. Konings dienaars, fulksfiende,en
j

die verborge raad-pleging ook gaern we- j

rende , gingen , na die beraadflaging , by |
Haflen l hem vragende , wat de Konmg
doch voor heymclijks met hemgefpro-

kenhad? Want, ley deen , by u zijn de

geheymftc faken gemeen. Ik weer, Iprak

d'ander , dat hy u faken verrroud , die hy

ons en anderen niet gaern openbaard j

want hy kend uw opr^gtigheyd , cn weet

dat gy fwijgagtig zijt. Defen antwoord-

de Haffen van Mijmend: Indien gy weer,

dat hy my alleen wat plag toe te vertrou-

wen, om dat ik fwijgagtig ben; en dat

hy niet wil , dat gy 't weten fult , waar-

om vraagd gy 't my dan ?

Men manks nooit Xijn Heers geheymnis open^

baar :

Men brengt ftg anders Jelf in prijkel en ge-

yaar.
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Negende Hiftori,

IK ging eens uit om een huys te koo-

pen , doch ftond nog in twijtfel , of ik

'1: koopen wouw , of niet. Seker Jood,

dit verneemende , fprak tot my : Gy fuk

aan dat huys geen qua kooping doen ; ik

wil'tu met af-raaden : wantik woon in

die felve buurd, en ken het huys, daar

gebreekt gantfch niet aan. Defen ant-

woordde ik : Ik heb gehoord , dat 'er

niets aan gebreekt ; doch evenwel ge-

breekt er aan. dat gy daar in de buurd

woondj fulks had gy wel moeien gefwe-

gen hebben. Want een huys dat fuik een

gebuur heeft, alsgyzijt, moet lbo veel

minder gefchat woorden , als *t meer gel-

den fou wen gy dood waard.

Tiende Htjlori.

Wk Q Ekcr Poet quam eens by een opperfte

^ Rovers :defen behandig-

Wm de hy eenvleydigt,in welkhyhem,en
zijn daden , op *t hoogfte yerhefte ; mee-
nende een braave vereering daar voor te

BB krijgen. Maar de Roover liet hem daar

' voor heel naakt uyt het Hof jagen. Als

dc
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üc iiüii cii van 't Hof gewach hoorden,!

quamenfe hem ftraks om 't lijf loopen en

aanbalTen. Hy wouw fig mee fteenén

vervveeren; maar die waren al -te-maal

vaft gcvrooren. O, iprak hy, waczijn

dit Iiltige en harde luyden ! fy hebben de

Iteenen vaft gebonden , en de honden los

gelaten. Als de Koover defe boets-rede

aan \ venfter hoorde , riep hy : Hoor gy
Wijfe : begeer wat van my. Ik b«gecr,

antwoordde defen,mijn eigen kleed,geef

my dat weder , foo gy my een weldaad

bewijfen wild. Men hoopt wel van een

ander een weldaad te verkrijgen ; maar

van u-luiden is niets goeds te verhoopen;

als gyymand maar geen leed doet, foo

is't weidaad genoeg. DeRoover, zijn

ontblooting jammerende, liet hem zijn

klederen weerom, en een bonte pels

daarby, nefïenswat geld tot een veree-

ring, geven, foo dat hy zijn digt evenwel

nietom niet gemaakt had.

Elfde Hijlorl.

SEker Starre- kijker , een fchoone

Vrouw hebbende , auam eens t'huys,

en vond een vreemde aan zijn Wijfs

zy fitten. Defcn maakte hy vuyl en lelijk

uyt. Als dit een wijs man ter oren quam,
' feyde
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Teyde hy tot dc Starre-kijker : Hoe kund

?y weten wat er aan den Hemel gc-

jchied; als gy niet weet, wie 'er in uw

Ihuys by uw Vrouw is?

Twaalfde Htjlori

Aar was eens een Predikant, die

een Teer laclijke fteni had , hy

fchreeuwdc en raafdc op den Pre-

dik-ftoel als een Raat oft Efel. De toe-

hoorders, daar wel een groot mil-hagcn

in hebbende, dulden hem nogtans , we-

gen zijn waardigheyd , en de hoogheyd

van zijn Ampt. Maar een ander Preker

van die felve plaats , die heymelijk quaad

op hem was, quam hem eens belbeken,

feggendc fchimps-wijs tot hem : Ik heb

van u gedroomd i Godt laat 'et u wel be-

komen. Als deie weten wilde wat dit

voor een droom geweeft was , feyde hy:

Ik droomde , dat ik u met foo een lief-

lijke en aangename ftem had hooren pre-

diken, dat al uw toehoorders daar door

bewogen, en op uw zy getrokken wier-

den. Defe, fig een weynig bedenkende,

fey daar na : O wat een treffelijke en my
profijrelijkc droom is dat geweeft. Want
daar door hebt gymymijn ongefchikt-

heyd indagtig gemaakt. Ik heb wel ver-

nomen,
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nomen , dat mijn ftem en gefang niet

aangenaam , en den luyden verdrie-

tig zijn fouw . Maar ik wil voord-aan

mijn Item bedwingen, en matiger roe-

pen. De gemeenfchap der vrinden, die

mijn falen en gebreken deugden heecen,

Cn mijn doornen roofen noemen , is my
niet aangenaam. Ik houd hem voor mijn

vyand, die my mijn gebreeken , foolang

hy-feaan my üecniet feyd,en my vriend-

lijk vermaand.

Darüende HiJIoyk

ALfoo is 'er ook in *t Lantfchap Sen-

tzar een MotJfin ofc Roeper , die

op de Kerken idagten te ftaan , ge-

weeft , de welk loo een quade en laelijke

ftem had , dat de geenen , die hem hoor-

den , de ooren daar feer af deden. De
Heer der felve Kerk , een vroom en fagt-

moedig man zijnde, wouw den Roeper

gaern quijt zijn;doch egter niet befwaar-

lijk vallen. Hy fey derhalven tot hem:
Vriend , d andere en ouder Dienaars der

Kerken hebben elk maar tien Dukaten

tot befolding ik fal 'er u twintig geven,

foo gy u maar op een andere plaats be-

geett. Sulks nam defen willig aan , en

trok van daar.
Nader-
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Naderhand quatn hy vveêr by defen

% >uden Kerk-hecr, cn ley, dat deluy-

.}. ien van die plaats , daar hy toen was,

icm vijftig Dukaten geven wilden , foo

ly van daar wilde gaan. De Kerk-heer

1^ antwoordde hem al lacchende : Neem
rfgy de vijftig Dukaten niet; fyfullenu

Mgaern honderd Dukaten geven , om van

. u ontllagen te worden.

Vunicndc Hljloru

SEkerGeeftlijk fat eens en las in d'Al-

koran, na zijn gewoonte, met een

feer luyde doch on-aangename ftem.

'Een vroom man , daar voor-by- gaande

,

;J vraagde hem, hoeveel dat hy 's maands
'

Idaar voorhad? Niets, antwoordde hy.

i Waarom , vraagde d'ander , mat gy u dan

i foo af, met fuik een fel cn ftark geroep ?

Dat doe ik,antwoordde hy,God te geval.

Wegen Godt , fey defen , behoeft gy niet

half foo luy te roepen. Wie d'Alkoran

op fuik een wijs leeft , die beneemt hem
zijn befte cicrlijkheyd.

PERS
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ROOSENGAARD.
Het vijfde Boek,

' Van de Liefde en de Jeugd,

EERSTE HISTORL

En vraagde eens aanHaffei'

van Mijmend, Koning Ma
^

humeds Stedehouder , hcx
(

'tdoch quam dat deKonin^

zijn Swarc oft Moor , Ejai
^

genaatnt , die doch niet fchoon was, vooi

al zijn andere Dienft-jongens , die hy 'e:

veel had die uytmuntend Ichoon , en we

gcftalt waren , foo feer beminde ? Defer

antwoordde : Wat 'et hart bemind , da:

is ook voor dbogen fchoon. Wie 's Ko-

nings genade heeft , diens doen , al vvaat
j

't ook 't oneerlijkft , word voor goed aan-i'

gefien. Maar wie van den Koning veri

ftooten word , die fal van niemand aart

'tHof vriendlijkheyd bewefen worden.i

Als ecner ymandmethatige oogenaan^
fie0
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*m|en wil , foo fal hem ook de fchoone Jo-

'**phs fchoonheyd laelijk voor-komen

;

^Tn wen hy ook een, dic een Duyvelfch

[j^ylangefigt had , een vriendehjken blik

teven wilde , lbo foud hy hem als een

Lngel fchijnen.

Tweede Hifiori.

Ekcr defcigKoopman had ccn dienft-

joni>en , die fchoon van aatigeligr,

maar deugdloos was 5 de welk hy bt)-

'en maaten , doch niet op een oneerlijke

, ^vijs, beminde. Hy klaagde dit eens aan

,-;4een van zijn goede vrienden , feggende:

[:.^.Ag!dat doch mijn fchone jongen met luik

leen ligtvaerdige en itoute tong, en ande-

re ondeugden niet befmet was , foo foud

Jbyzijn dienft vlijtiger waar-nemen, en

Tmy beter vernoegen. Defen antwoordde

'Ihem : maakt gy met uw Dienaar vriend-

ifchap, en laat hem weten dat gy hem

Üicf hebt, foo laat u hoop, od zijn ge-

U willige dienft.pleging, vry vallen. On-
der de genen, daard'een lieft, end'an-

^'i der gelieft word , worden de namen van

l i Heer en Dienaar vernietigt : de Dienaar

- '1 vergeet zijn ftaat,cn fal zijn Heer met als

L ) een Hcerfchuwen; en de Heer laat feit

de eer en vrees, die hem behoord, vallen.
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De Heer , die met vjn kj'^egt veel l^.uchten T>j

bedrijyen
,

Vie fal vjn kpegt 'Vfel Heer , en hy zijn Dit

naar blijyen.

Wat 'donder is het 5 dat een Heer y -^en

Z.ijn regt

Zijn l^negt heeft inge'Steikt , de lajl draa^

yan zjjn J^negt}

Darde Hijioru

IK heb een Geeftlijk gefien , die fee:

op een braaf perfoon verlieft was. Al

defe zijn liefde een tijdlang verboigei

gehouden had , wierdie eyndlijk open-

baar y waar over men hem , om dat hy
als een Geeftlijk , fig van Wereldfch<

liefde had laten gevangen nemen, fee 1

mis-prees en veragtte. Efter koft hy vai

fulke liefde niet af-gehouden worden

.

maar fey veel meer : Ik fal mijn hanc

van mijn beminden vriends Tabbaarc
|

niet aftrekken, al hieuw hy 'er ook mei!

een Sabel op. O mijn vriend, behalven i

;

heb ik toevlugt nog befcherming. Sal er

moet ik vlieden, fo vlied ik tot niemand i

als tot u. Ikfprak hem felfs eens aanji

feggende : Hoe komt 'et datuverftand.

dat anders treffelijk is , van die dwaL
liefde dus verweldigt ts ; dus dat gy oote

iriei^
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. 5' Boek. 237

.cUici, hoe nadeelig dat ec uftaatis?

tiy, fig wat bedagt hebbende, antwoord-

ie my : Waar de Koning ^mor intrekt

,

ar is geen arm derGeclUijkheyd foo

rk , dat hy hem weder-ftaan kan. Als

mand tot aan zijn kraag toe in den drek

evalicn is ,*hoe kan hy een flip van zijn

k reyn en onbevlekt houden ?

I

Fierde Hijlori

Eker Gecftlijk was foo feer op een

hoog perlbon verheft , dat hy om de

felvedegantlche Wereld niet agtte,

in uy t liefde geheel fterven wilde ; hy

.vergat daarover eten en drinken; ja al

•izijn hcerlijkheyd , in zijn hart en oogen,

ibcltond in enkel licfde-gedagten. Goud
^en Silver is wel lieflijk voor 't oog ; maar

jdiens oog op liefde geveft is , lal 't Goud
'daar voor als drek achten

Zijn goede vrienden vermaanden hem,

.jenfpraken: Laat af van fuik een dwaas

.1 begin, 't welk gy niet profijtelijk in'c

1 werk kund Hellen. Daar leggender meer

'ials gy in foodanig een gevangenis,

die onder fulke Iware banden vergeef-

,

fchefugten offeren.. Maar hy antwoord-

i de al fugtende : Mijn vrienden behoeven

i\ my niet meer te vermaanen : want mijn
oogen
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13 8 Perssiaansche
oogen zijn alleen op mijn liefgeveft. E

hcur ftaac al mijn leven : ly kan *t my h

ten, en nemen. De aarten natuurde

liefde laat niet toe, dat men om vrer

voorde dood zijn hart de liefde onttre

ken fouw. Wie om liefde zijn leven ni

laten wil , diens liefde is lengen en- bc

droch . Kimd gy uw liefniet vinden , fo

vermag de wet der liefde , haar tot i

den dood te loeken. Soo *t geluk u jon

ftig is , datge haar vind , foo houw har

vau 'y lbo niet , foo leg u hoofd op ha*'

deur-drempel, enfterf.

De vrienden van defen verliefden lit|

ten haar zijn ellendige en droevigen ftai f

ter harte gaan, vermaanden hem naarfb'

dat hy doch fig felf in agt nemen , en fc

niet verminderen fouw : ja floten en bo
den hem vaft^ maar al vergeefs.

Wat helpt het , of de ^rts u Aloë yo

fchrijfty

Wanneer de luji u doch tot foete Suy

drijft.

Seker Juffertje, dat van ymand geliei

wierd,feyd'eens tot haar Minnaar : Wc?

gy in de liefde foo veel van u felf houdeiï

cn u foo feer in agt nemen wild , hoe kaf

ik dan by u foo veel gelden ? \
De Konings Soon, op welken defeu

Minnaar zijn oogen , hart en linnen dui
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•'^iveft had, wierd daar defern letwes

verhaald : Seker Jongelin

^
^^.noed , en beleefd en vricm

^

\hi reden , komt hier dikwijls aan den

Jgang van den Maidan , ( ofc Markt-

4aats )
hy laat wonderlijke woorden van

em hooren, en lbo veel men daar uyt

fcrneemen kan, zijn zijn harflens met

frgen en bekommeringen der liefde in-

genomen ; ja zijn hart brand en blaakt in

.*fde tegen een voor-trelfelijk Jonge-

^ng. De Konings Soon , merkende

fet'et hemkoftte, en dat hy 't ftof , dat

ritn Verliefden de oogen zijns verftands

L. erdonkerde , verwekt had , fette fig der-

..lalven ftraks te Paerd , en ree naar de

jlaats daar de Jongeling woonde. De
.^jongeling, hem fiende ,begoft tranende

lijn tong teloCfen, fcggende : Diemy
iewond en gedoodt heeft, komt egter

iyndlijknog by my. 't Schijnd dat zijn

iart, door 'my te dooden , ontroerd en

[eweegt geworden is. De Konings Soon

rak hem met de vriendlijkfte en aan-

innelijkite woorden aan , hem vragen-

, van waar hy quam, hoe hy heete , en

, vat hem deerde } Maar de Jongeling , in

ie zee der liefde geheel verlonken , en

lem felf niet magtig zijnde , kon niet een

»enig woord voord-brengen.

Wenymandookfeven Hoofd-ftukken
uyt
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uy c ü ^iiKorau koft van buyten feggen, e

hy wierd van de lietde gevangen en ii^

nomen , lbo foud hy naauwlijks 't A ij v».

kunnen leggen.

De Konings Soon hield verder aan,etJ

fprak : waarom fpreekt gy niet met my;

want ik ben ook een van d orden df
Geeftlijken. De verliefde hief eyndliji

zijn hoofd uyt de baren fijner onftuymi^|

liefde op , feggende : O wonder ! lbo

in u by-zijn niet vergaan fal h als gy bd
gind te fpreken , lbo vernietigen mijr

woorden. Sulks fprak hy , viel neder'

en gaf den geeft.

't Is geen wonder dat de geen , did

Teerverliefd is, in de deur van zijn boi

de ziel uytgaat ; maar wonder is 't , al

een foodanige zielen leven vryvandaa

brengt.

Vtjfde Hiftori.

D Aar is feker Jongen geweeft, dieb)

een geleerd Leer-meefter befteec

was r om te ftüderen : defen vva:

foo fchoon en aanminnig van aangeügt

!

dat de Meefter onmatige liefde tot hen

kreeg. Als hy zijn Scholieren om hur

baldadigheyd ftraftte , liet hy delen :

fchoon hygeen minder moetwiUigheycl
betoom^
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' Roos EN-GA ARD. y BceL 2 41

^.betoonde, egccraltijd vry uytgaan. Als

7 hy eens by hem alleen was, Iprak hy :

É O Bngels aan-gejigt^ en "^onder-fchoom beeïd^

B Daar Scheppers i^unfl in Jpeeldl

Gj Jiiert mijn bart en Jïn dat ik,^n mijn ge^

dachten

Niets l^in 5 dan u betragten ;

Soo dat ii^ door 't gepejns ool^ heel my [elf

vergeet.

Wat w^e [thoont* my heety

Vat dlfingt-fe my te doen. Wtl ik^ mijn oogen

\eeren ,

De hart-/mart k*in my '^eeren.

De Jongen feyd* eens: Meefter, ver-

mids gy my in goede kunften en weten-

fchappen ondervvijft , foo let ook met
een op mijn daaglijks doen : (iet gy wac,

dat myqualijkltaat of vocgd, foomaaa
1 my daaraf; opdat ikmy beteren mag.

I De Meefter antwoorde hem : Gy moet,

iö Soon , luiks aan een ander beveelen :

T want de oogen , waar meê ikuaan-fie,

J fien niets dan deugd aan u. De oogeii

4 der vyanden ( Godt geef datfc verblin-

j dcn)komcnonlè deugden als lafters voor:
. maar al had gy maar een deugd , en fe-

: ventig lafters , foo fouw u vriend maar

i de cene deugd, en geen lafters ficn.

L Sejie



Sejle Hïjlori.

IN
mijn jeugd quam eensin de nagc

mijn Minnares onvcrvvagt by my in

mijn huys. Ik,de felve riende,{tond op, t

cn deC met mijn mouw onverhoeds 't iigc \

uyt. Als wy dus een wijl by malkander i

geïeten hadden , en mijn Lief my vraag-1

dc, waarom dat ik 't ligt, foodraalszy jf

in-gekomen was , uyt-gedaan had , ant-
^

woordde ik : Wat behoefde ik 't ligt ,

'

toen my dagt dat de Son voor my op-

gegaan was? Men plag te fcggen : Als 'er

een ftuurs en nors menfch in uw huys

komt, die uw ligt en oogen als verdon-

keren wil , foo fteek liever nog een ligt

aan , en fchaf hem af. Maar «komt 'er

een fuyker-lbete mond , die u vriendlijk

toelacht , fo vat er in uw armen, en blaas

het ligt uyt.

Sevende Hiflori.

SEker perfoon had zijn Vriend in lan^^

niet gefien , en als hy hem eens te

fien kreeg , fprak hy rot hem : Waar

zijtgy foo lang gcweeft ? uw lang af-we-

fen van ons , heeft in ons een groot ver-

langen



i

R O O S E N-G AARD. 3oeJ^. 14^
iJangennaaru veroorfaakt. Zijn Vriend
nantw'oordde hem : 't Is beter dat ik in a
aeen verlangen naar my , dan een af-keer
evan my verwekt heb.

Een Vriend , die felden l^omt 3 '^ord dies te

weer bemind ^

En daar door maal^t fjy hem in 't hart een

yafler yrind.

;:.:iLt

Ik koom , fcyde hy, ook nu alleen,

fonder gefelfchap , op dat ik dies te aan-
genamer zijn mag.

Want lieyer Jïe iJ^ , dat mijn Minnaar l^omt

alleen ,

Dan dat 'er neffens hem gefelfchap meêK^omt

treên.

Gelijk fulks ook my eens gebeurd is.

Ik fey : Of 't gefellchap my anders wel
^aangenaam is , 10 fterft nogtans dan mijn
' liefde tegen haar , wen gy , als ik u gaern
li^lleen had, haar meebrengt. Maar fy
antwoordde my : O Sadi , ik ben 't ligc

des gefelfchaps ; wat vraag jk daar na,
of-fe haar als Muggen daar in verbran-
den.
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M
Acht flc Hiftori,

Y gedenkt nog , dnt ik voor etlijkc

jaren met feker perfoon in fodanig

een vriendfchapen vaftc verceni-

ging leefde, als twee Amandelen in een

fchelp. My viel by geval een reysvoor,

foo dat ik een tijd larrg moeft van haar

zijn. Als ik weder quam , nam zy 'i my
qualijk af, dat ik haar niet in mijn af-zijn

van haar , door een Boo had laten befoe-

ken. Ik antwoordde haar: 'tDagtmy

droevigvoormy te wefen, dat een Boo

zijn oogen en gemoet in u lieflijk aan-

fchijn en behaaglijke fchoonheyd wey-

den, en fig vermaken; en dat ik van de

felve beroofd zijn fouw.

Seg , mijn lieve hart , dat niemand my
oplcgge, van mijn liefde boete te doen:

ik kanmy doch daar van niet bekeeren,

oft afhouden ; of 'er ook ymand met een

fwaard my af-drijven wilde.

Ik ben hier in mis-gunltig , dat ymand

zijn oogen in uw fchoonheyd verfadigen

fouw. Doch feg ik wederom, neen: tls

onmooc^lijk, datymant figm uwonbeJ

vlekte ïchoonlieyd genocglaam vcrladr

gen kan.

Negen



R O O S E N-G AARD. 5 . Boek. 24 J

Negende Htjlorü

-.yi T7 E^"^ Jö"J^ geleerd Student was
j^^ eens op een braaf Juffertje verliefd;

doch iiyt een reyn en 1'uyver ge-
moed , hoe wel dat men 't hem niet toe-

vertroude . Hy was vernoegd , als hy
maar fomtijds haar gefclfchap cn Ibete
praat genieten mogt. Hier over wicrd
liy by veelen om-gedragen cn belacht;

\ welk hy egter met geduld verdroeg. Ik
fprakhemdies-halven eens aan , leggen-
de : Ik weet wel , dat 'et oogmerk van
uw liefde op geen geylheyd doeld ; maar
evenwel Ib voegd het foo verftandig en
geleerd een Perfoon niet wel , dat hy fig

by de luyden verdagt maakt , en 't fchim-
pig geklap van het domme graaw dulden
moet. Maar hy an twoordde m y : Mijn
Vriend , trek uw hand flegts te rug , waar
inee gy my uyt dit onweer trekken wild.

Even dit Iclve , waar van gy my thans
fegt , heb ik vankmaals met bekommer-
de gedagten overwogen; maar ik heb be-
vonden, dat et ligcer is het fchimpig
geklap te gcdoogen,als de geen, diemen
bemind , geheel te derven. Daar zijn

ook verftandige luyden gevveeft , dewel-
ke, de kragt der liefde overwegende,

L 3 gcfegt
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1^6 Perssiaansche
gefegc hebben : Het is veel ligter, dat et

hare en *t gemoed alderley wederwaar-

digheyd en fmarcen uyc-ftaat , dan dat

het oog geheel van de Lieflle onttrokken

word. Wie niet Tonder een perlbon le-

ven kan , die moet, al wat dies-halven

voord-komt, dulden, fchoon hy hem ook

felf beleedigt.

Tiende ffijïori

IN
de lent mijner jeugd begaf ik my,

gelijk wel te gefchiên plag , tot her

minnen , en wierdop een jong Jutfert-

ic't welk een feer lieflijke ftemom te hn-

genhad, verliefd. Haar aangefigt ftond

en ligtte tuflchen de fwarte en gekruld-

af-hangende hair-lokken , als de volle

Maan in duyftere nagt.

Ve Koofen, die men fchoon fag hangen y

.^Is root kp^aal aan lipp* en -Rangen ,

Verquikten 't hart , en -gekten moed ,

Met laying yan een Stiy{er-fo£t,

By geval fag ik wat aan haar , datmy

gantfch niet behaagde, waar over ik mijn

hand van haar aftrok, en de liefde het

uytblufïcn ; feggende : Ga üeets heen

waar 'tu gevalt, en volg u fin. In tuyt-

gaan hoorde ik dat fy fey :
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R O O S EN-G A A RD. $,Boek. 247

w4/ i^an de Vleder-muys de Son niet fchou^

'Soen aan ,

Soo Jalhaar gulde glans doch op haar marlet

hejiaan.

Dit iey fy, en ging van my. Doch
't ging my even-welter harte , dat fy dus

van my Icheydde, en dat ik iiaar gefel-

fchap lbo milFcn fouvv. Ik dagt bymy
felf ; hy weet doch niet wat een vriend-

lijk leeven is , die geen onvriendlijk-

heyd en weer-willigheyd voor-gekomen
is. Ik liet haar weer te rug roepen, en

feggen , dat ik liever voor haar oogen
fterven wilde , dan fonder haar mijn le-

ven als een laft dragen. Maar fy wouw
niet weder komen. Lang daar na quam
fy evenwel weêr; maar toen was haar

heldere Davids-ftem , en haar fchoone
' Jofephs-aangefigt , heel verandert ; haar

gave wangen waren als een Quee-appel
geworden ; kort , al wat ik te vooren aan
haar beminde , mishaagde my nu. Sy
meende , dat ik haar om-helien louw»
maar ik kroop in een hoek , en fprak

:

Ter tijd toen gy nog fchoon , poefël en

ghid waard > veritiet gy de geen , die uw
aangeligt aanfag en bemnide : en nu
koomt gy weOr , om u bemind te maken,
nu uwaangcligt vol kreuken en kronke*
len is . De lent uwer jeugd is verby.

Hang geen pot over: mijn vuur is uyt-

L 4 gegaan.



2 4 8 1 ii A 5 5 i A A Is

gegaan. Ga met uw verle^e waar , daar

gy een koopper vinden kund.

j4ls V noch groen is in de "^ey
\

Van ben ij^ 'er lieyer by ,

Als -Wanneerfe laelijl^ '^ord^

En ter'^ellef(t en yerdord.

Jl^ bemin de foete jeugd ,

Schoone luffers yol geneugd

^

Vies iJ^ gy^ag '^lüig mis

VteJoodamg niet en is.

Gy gingt voor defen van my , als een

aangename Rhee , en komt nu weder als

een vreeflijkc Pancher. Ik vraagde haar,

waar van het doch quam , dat de voorige

fchoonheyd haars aangefigts foo veran-

derd was ? Sy gafmy lacchende ten ant-

woord : Ik weet niet wat mijn aangehgt

mis-ftaat, dan dat 'et een gefronfte treur-

fluyer, ommijn verloore fchoonheydtc

betreuren, aan-heeft.

£lfde HiftorU

SEker Arabier wierd te Babel ge

vraagd , wat hy van fchoone juftcrs

hield } Ik houw, antwoordde hy,niets

van haar: want foo lang als-fe jonden

fchoon zijn , en weten dacle voor de luy-

den behaaglijk zijn, zijnle trots , bars en
fpij-
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fpijtig , Ib dat men-fe meer, dan-fe vvaerd

21)11 Tvieren moet; wat voor foetigheyd

kan men dan van haar hebben ? Vergaat
haar 'c cieraad en de moojigheyd haars

aangefigts met de jaren , en merkenfe
dat-l'e niet meer hebben daar-fe op poc-
chen kunnen , foo wcrJen-fe wel vriend-

lijker, en bieden haar vriendfchap felf

aan ; maar wat vermaak heeft men daa
van haar ?

Twaalfde Hïjlori,

En heeft eens een wijs en vroom
man gevraagd , als hy eens by een

fchone Maagd alleen in zijn flaap-

kamer was , v^'en andere Minnaars (lie-

pen , en zijn luiten daar-en-tegen waak-
ten ,

infonderheyd, gelijk d'Arabierfeyd»

als de Dadelcn rijp waren , en de Hove-
nier toe liet dc felve te mogen plukken 5

oft hy ook vroom blijven , en zijn gewe-
ten onbevlekt houden fouw ? Defen ant-

woordde : Of ik al van foo fchoon een

beeld on-aangevogten en onfchuldig

bleef, en die quade daad ontging , foo

foud ik doch de verdagtheyd , en 't quaad
geklap der luyden niet ontgaan kunnen.

Al is men niet boos van natuur, foo kan

men cgter, ais men op verdagte plaat-

L 5 fen
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fcn eaat, verdas^t.en geheel verleyd wor-

den Daarom is 't beter dat men van daar

blijft, en die veur-wittigheyd laat.

Dartiende Hiftori :

Of anders , een verdigt/e!.

DAar was eens een Papegaay en een

Raaf in een Vogel-kouw gefloten.

De Papegaay , het laehjk aanblik-

ken der fwarte Raaffiende . fprak : Wat

is dat voor een fchriklijk monfterPo Raat,

ik wouw dat-we foo ver , als Ooit en

Weftis, van malkander waren! Wie

u

( als een vogel des ongeluks ) in de mor

een-ftondt aanfiet , cHien mag d ugtend

van zijn geluk- faligc dag , wel den avond

zijn. Sulk een V(?gel als gy, mag uw

gefelfchap waerdig zijn . en met u om-

laan; maar waar wil men inde Wereld

fuik een laelijk dier vinden ? Hier by was

te verwonderen dat ook de Raaf fig over

•t gefelfchap der Paoegaay befwaard

vant. Wat voor een gehengnis treft n^iy?

fprak hy , wat ongeluk over-vald my.dat

ick hier by defen vogel moet fitten ?

'tSouw my veel loffelijker en eerlijker

we^n . dat ik met andere Ravensvry,

in de hooven en gaarden h"PP^j[^"g^;;;

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C28



vliegen mogt. 't Is een vroom Geeftlijk

ftrat en gevangenis genoeg , als hy by
brood-dronke en moet-willige fpotters

Imoet fitten. Helaas ! waar in heb ik doch

ifoo grootelijks mifdaan , dat mijn ge-

i hengnis my lo hard ftraft, dat ik gedwon-
gen word met diendwafen en hovaerdi-

gcn vogel in gefclfchap te fitten, en in

gelijke gevangenis met hem te leven ?

Maar de Papegaayfey daar tegen: Nie-

mand fal gaern aan de want komen , aan

welke hy u beeltenis gefchilderd fien fal.

ï: yj Dat men u in 't Paradijs aantreffen fouw,

men fouw dieshalven liever in de Hel
willen zijn.

Dit heb ik als een gelijkenis dieshalven

willen by-brengen , dat gy weten foud

,

dat een Dwaas foo fchuw van een Wijs

is, als een Wijs noomethem om-gaat.

Want daar quam eens een Geeftlijk en

.i yverig man in een gefelfchap van korts-

wijlige luyden , die haar tijdt met alder-

I hande boetfen en klugten door-bragten.

^ : Een onder hun, fiende dat de Geeftlijk

^j dit gelag niet aanftond , en daar over

;( heel bedroefd fat, fprak tot hem: Soo

;j gy gaern ftil en treurig fit , en meend dat

gy door ons beleedigt word , waarom

H.-f) komt ghy dan in ons gelèli'chap ? want

r'i R^y ^^j^ befwaarlijk , en komt
ons voor, als een dorre tak of ttruyk,die

L 6 tuf
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tuflchen dc iiLllijke Roofen en Hyacin-

ten opfchiet. Gy zijt ons zeyl een te.

een-wind. Gy zijt ons als koude fneeuv.

,

ja zit als ys, dat van geen lultfmelten

wil.

Veertiende Hiflori'

SEker Man had een fchoon en deued-

faamWijf. Als 't felvcfticrf, bleef,

haar Moeder , een oude en onnutte

vrouw , by hem m huys, om hfm t goed,

dat hy by haar dochter in t huwhjk ge-

bracht had . af te eyfchen. {a
)
üe

eoede Man , ftraks geen geld om te

Betalen hebbende, moeft daar over met

wevnie onluft van haar uytftaan ; ook

was er ceen ander middel , om haar

uyt et huys te krijgen. Een van znn goe-

de vrienden, hem eens befoeken komen-

de, vraagde hem, hoe hyzig over taf-

fte ven van zijn Vrouw al fchikken koft ?

Het caat my feer na , antwoordde de

Weêwxnaar , dat ik mijn Vrouw;, die my

foo lief geweeft is, niet meer fien mag;

maar niet minder fmart hetrny, datik

daar en-tegen haar oude Moeder fien en

lijden moet. Dc Roos is afgevallen ,
en

de Doorn , uyt welke fy gewoflen is
,

is

blijven ftaan. De fchat is wcg-geno-
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men, en dc Slang gebleven. (6) 'tis

I verdraaglijker , dc Ipits van een Ipiers te-

>i een zijn oog , dan 't aanfigr lijns vyandts

i te fien. 't Is lijdelijker , duylcnd vrien-

)f den te vcrliefen , als een gütige vyand te

T moeten dulden.

(a) By de PerlTianen is 't gebruyk,dat in 't Hu-

wen niet de Ouders ofc Vrienden der Bruyd . maar

der Bruvdegom 't Huwlijks-goed geven. De Bruy-

degom'beloofren befchiijft haar eenfekcre lom

gelds : daar bencffens dat hy , foo ver hy hem van

haar wil laten aflcheyden , "öf foo fy Tonder erf-

genamen komttefterven , haar ofc haar vrienden

de verfproke fom weet fal uyt-keeren. En tulks

moet hy ook vaft en onverbrekelijk honden.

(b) 'Dc PerHTianen waanen , waar eenigc fchat

begraven oft verborgen leyd , dat daar altijd een

groote Slang omtrent is i waar op onfcn Auteur

bier ook fiet.

Vijftiende HiflorU

'r Edenkt my nog , hoe dat ik ia

( T mi)n jeugd eens in 't heetft van de
^"'^ Somer door een ftraat wandelde,

en aldaar een uytmuntcnd fchoon jonge-

ling fag. Als ik van groote onverdrage-

lijke hctte en dorft meende te vcrfmag-

ten, fetteikmy aaneenmuur, daar war.

fchaduw was , neder ; daar ik by ge-

val, tegen my over , uyt een koftelijk

huys
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huys defe hemelfchc fchoonheyd fag op-

caan; gelijk uytde nagcde aangename

dageraad voort-breekt. Del- perfoon

bragt my een beker met koud fnecuw-

water , dat met Wijn en Suyker gemcngt

was; ik weet niet of de lieflijke reuk,

die defen drank had , van Roos-water

was , dan of 'er van de roofen zijns aan-

sefigts enige druppelen in-gedropen wa^

ren Ik nam dele gaaf met een fonder-

lincT begeeren aan, en vergat daar door

nie't alleen mijn dorft, maar ook 't geheu-

gen van mijn voorige wederwaardighe-

den. Geluklalig zijn de oogen , die alle

ugtendcn lülk een aangefigt aanlchou-

wen mogen.
, . , i

Die van wijn dronkcnis, kan nog wel

te middernagt ontwaken ; maar die van

fuik een fchoonheyd dronken is , kan wel

fagt en foet üapen , en niet voor d'ugtend

des jongften dags ontwaken.

Sefiiende HijlorK

TOen Mahmud ,
Koning van Chua-

refm, met de Koning vanChattaj

vrede maakte , quam ik te Kafchker

( een Stadt der Ufbeekfche Tartaren )
m

de Kerk , daar ik een Jongen f^, die

ionder bmf van geftak, enfchoon van
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laangefigt was. Defcn had een Spraak-

ikunlt-boek in de hand , om de taai luyver

ote lecrcn, daar hy dit voorbeeld van een

regel uyt las:

Sarab Seidon ^imron.

Dat is: Seidon heeft Amron {a) ge-

^ flagen. Amron is de .1^^^l^//^ttSoft aan-

klager. Ik fey tot hem : Mijn Soon,

Chuarefm en Chattaj hebben immers nu

W\ eens vrede gemaakt ; Tullen dan Seidon

m en Amron ftaagmet malkander krijgen?

m De jongen lachtte hierom, en vraagde

my , wat ik voor een Landsman was ? en

als ik fey , dat ik van Schiras was , vraag-

de hy my verder, of ik niet iet-wes van

Sadi fchnften van buyten koft 5 die,fprak

hy , meeft in *t Perfliaanfch befchreven

zijn ? Ik antwoordde hem : Gelijk als

k r uw gemoed , uyt liefde tot de fuyvere

I . taal, aan deSpraak-kunftovcr-gegeven
"*

is, foo is ook mijn hart aan de liefde tot u

over-gegcven ; foo dat het beeld uws

lighaams my het beeld mijns verftants als

ontrooft. Gy hebt het hart van een Min-

naar in uw net gevangen , gelijk Seidon :

wy gaan gaern met u om; maar gy zijt te-

t gen ons als Seidon tegen Amron , naam-

lijk een vyand en hater.

BI Als wy ons weer bereyd hadden om te

vertrekken, en van (ins waren met d'eer-

fte ugtend op te breken , ging 'er een vanL onfe
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onlc ivcis-gefellen by hem, en fprak:

Die ?v c^cvraa^ïid hebt, ofc hy mee wat

van ladrrchritfen kofl , is Sadi felf. Als

de longen dit verftond , quam hy dacelijk

na my toeloopen,en toonde,als hy by my

quam , alle eerbiedigheyd ,
minlijkheyd

en vriendlijkheyd regens my. Hy be-

klaagde mijn yl-vaardigc vercrekkmg, en

wenfchte , dat hy doch eer met my be-

kend geworden was. Waarom ,
Iprak hy

,

hebtgy, loen er nog foo veel van den I

dag met verby was , my met wil cn be-

kend maken wie gy zijt
;
op dat ik u be-

hoorlijke eer , na mijnvermoogen ,
haa

kunnen aandoen , en my met mijn dien-

ftcn voor uw voeten had kunnen veroot-

moedigen ? Maar ik antwoordde hem:

vermids ik u aanfag , foo koft ik de woor-

den , Ik ben Sady, niet uytboelemcn:

mijn hart ging op tegen u , als een Roos

die begind te bloejen. Hy ver ogt my,

of ik nog eenigc dagen daar by hem

blijven w^lde, dat hy wat mkunllenen

wetenfchappen van my leeren mogt

;

maar ik antwoordde hem : 'tGeen gy ver-

foekt, ö Soon, mag niet gefchieden:

want ik fie hier voortreffelijke luyden

tuiïchen'tGebergtfitten^ ^n^^\'^y

baagd en vernoegd maar een holleken m
de Wereld te beplaatfen. En als ik eeni^c

droef heyd aan hem bemerkte, vraagde
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. hcmAvaarom dat hy zig ^iici in de Stad

cgaf , daar hy zijn hart van don bant der

fireurigheyd bevrijcn, en vrolijker leven

laoft } Hier op antwoordde hy my : Daar

zijn veel fchoone en aanminnige beelden,
'

n 'c is flijkerig en Üibberig in de Stadt, fo

;at er ook Olifanten op uytglijen en val-

en kunnen; als ik nu der-waards ging,

[oud ik , by 't ogen op lulke quade voor-

eelden , niet op vaftc voeten blijven

:aan. Alsv^'y dusonfe reden geëyndigc

adden, kuftcnwy elkander, cnnameu
insaf-fcheyd.

{a) fr. T(Aphelen^ttt , in zijn Arabifch Woord-

boek * fegt van dele namen : Amron is de naam

van een man , welke fy gebruyken met de naam

Seidon , in haar voorbeelden , gelijk wy Pciiui

en Faulus.

Scvennende Hïflort.

ALs vvy eens van de Mekkafche Be-

devaard weerom reysden , was 'er

in ons gefclfchap ook een arm man,
:die van een rijk Heer binnen Arabicn

: honderd Dukaten , tot een teerpenning,

j
vereerd was. Wy wierden onvoorfiens

I van een deel Roovers overvallen, en alte-

maal geheel uyt-geplundert , lbo dat de

Koop-luyden,die by ons waren,daar over

bcgo-
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begoften tc weenen en te kermen , en

Godc en de Prophetenom hulp aan-rie-

.

pen ; hoe-wel vergeefs. Maar defen Ar-

men hiel zijn gemoed geheel onveran-

den , en liet niet merken dat de Icha

hem ter harte ging. Als ik dit fagh ,
fprak

ik hem aan, feggende : De roovers fullen

mifTchien van u niet genomen hebben

,

dewijl gy niet treurd en klaagd gelijk

d andere meê-gefellen doen. Ja ,
ant-

woordde hy , Ty hebben al mijn geld

eenomen; maar wat fal ik doen .> Ik be-

minde mijn geld foodanig , dat ik my, aU

ik *t felve quam quijt te raken ,
daaroni

foo feer niet bedroeven wilde. Hiero^

fprak ik : *t Geen gy fegt, komt met qua-

lilk bv 't eeen ik thans in mi n gedagten

beb : want in mijn jeugd plagt ik met

een jongeling opregte en trouwe vriend-

fchap te houden : zijn aangefigt vyas voor

mijn oogen , als de Middag [A/^/e,

fietp.g, i 3 3 . ] of 't Zuyden , waar naar

wyonfe oogen, als naar een Zeyl-fteen,

wenden: zijn gefelfchap was my^M
als 't beft gewin. Ik houw dat er nooit

een van dl menfchen ( van dbngelen

mag \ zijn )
op de Wereld geweeft is ,

die% by hem in geftalt ,
opregtigheyd

en eer fouw hebben kunnen vergelijken I

Defe vriendfchaps-halven verfprakik my

vaft , en 't dagt my billijk te wefen ,
J

a
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liefde na zijn dood geen aiKlcrcn te laten

I genieten. Zijn voet raakte by geval in

den ftrik van zijn gehengnis , lbo dat hy

haaftig in den kerker der Aard gewur-

pen wierd. Ik fat een tijd lang als een

Wagter op zijn graf , en maakte eenige

klaag- en treurlangen op zijn dood en

onfc fchcyding, uyt een van de welke ook

. defe vaarfenzijn:

I

dat het nood-lct met opniyhet f'^aard

'^ou'^tf rul^ken

Teen V met het dooren -[pits tn w^en voci

quam druJi^J^en !

jEn dat het Hemtls-Ugt^ dutgy ^oor 't laaf

Ool(^ niet met een en '^as mijn laatjie ïtgt er

[Helaas l dat iJ( het grafy -^aar op ;^ thans

moet treuren ,

[/^/>f meè foo 'Vpel als gy 3 ( 0 Vriend l ) ett

mag gebeuren ,

Op dat ik, u geleek, ? > fihoonji* ge*

leekt.

O Koofe 0 Narcis l eerft root 5 maar mi

yerhleekt l

Na dnt ik nu door de weg-neming van

defen Hart-vriend in fo groot een droef-

lieyd gefet was , nam ik my voor , nooit

! eenige vreugd meer in mijn hart te plaat-
' fen 'y om welk te doen, ik alle gefellchap-

pen

0"
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Een en by-een-komften af-rchafcc , en

cÜoot,hec volgende van den draad mijns

levens in ruft , itilte en eenfaamheyd, toe

te brengen.

By vrolijke luft-pleeging is altijd wat

quaads te vermoeden. De winft by de

Zee fouvv wel trctfelijk welen , fooder

geen ftormen en eevaar van de baren te

bevreefen was. 't is aangenaam met Ro-
fen om te gaan , wanneerder geen Netels

cn onaangename Doornen by zijn. Gifte-

ren trad ik in 't gelelfchap van mijn befte

vriend, als een moedige Paau in den Hof:

maar heden , nu ik hem verlooren heb,

krimp ik in een , als een Slang die fig

in een kronkeld. Daarom is 't eoed dac

tnen een din^ niet te leer bemind , op dat

men *t in tijd van nood verlaten ofverge-

ten kan.

^chtiende H'tjlori^

MEn gaf eens aan een Arabifch Ko-

;

ning de dwafe liefde van Metfnun i

tegen Leila , en dcs-felfs ellendige j

ftaat daar over, te kennen : te weren, hoe

:

dat hy , anders een verftandig maiiïi

zijnde, figfclfs vergeten, en in een wil-
j]

dernis begeven had. De Koning, lulksjj

verftaan hebbende , liet hem voor hgj|

bren-i''
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BBrengcn, en fprak hem met dusdanige
' woorden aan : Lieve Metfnun, wat quaad
is u doch van 't gefclfcliap der eerbare

luyden ontmoet , dat gy de lelve verlaar,

cn u , na den aart der wilde dieren , in de
wildcrniücn begeeft ? O Leila ! ant-

woordde Metfnun al fugtcnde , o Harte-
rootftcr , dat de genen , die my met foo

groot een lafter befchuldigen , uw aan-

gcfigt doch maar mogten iicn ! fy fouden
wel, door uw aanblikken ontftoken , in

plaats van de Citroenen haar handen
(
a

)

^•..kerven. Dc Koning, om hier rcgt be-

Sfcheyd van te hebben , begeerde Leilaas

aangcfigt lelfeens te fien ; of t hy in heur

fchoonheyd genoeglame oori~aken tot

fuik een jammer, als delen rampzaligen

behelsde , bcfpeuren kofl : beveelende

; derhalven, Leila op te Ibeken ; die fy ook
i in Ahiaj , een Landlchap in Arabien ge-
I legen , vonden , en van ciaar naar den Ko-
I nmgbragren. De Koning, haarfiende,

i bevx>nd dat-f'e f'wart , mager, fchrompe-
! lig , en lbo geftclt was, dat de flegtfte van

pi zijn maag(1en haar in fchoonheyd en ge-
Italte deslighaams over-trof. Metl'nun,

uy t 's Konings gelaat en gebaar wel mer-
kende wat de Iclve van Lcilaas wefen en
gcftalt houden mogt , 1'prak tot hem : Gy
foud , u Koning

, uyt et venfter van
Metfnuns oogen Leilaas ge ftalc aanfien,

dan
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dan foud gy 't gcheymnis van hai

fchoonheyd kunnen fpeuren ; anders fa

gy u mijn jammer niet laten ter hart

gaan. Hy moet met my in gelijke droei

heyd fitten, die ik de Hiftori van de felv

vertellen fal.

O lieve Vrienden , feg doch de gener

die vry zijn van de banden der liefde

dat-fe tragten om te weten hoedanii

dat 'et met een gewond hart is ! Gefon
den en ftarken gevoelen de fmart van eei

W'ond niet. Ik fal mijn leed niemand
dan de geen , die *t felve meê gedragei

heeft , klagen ! Wiens faken niet fooda

nig zijn als mijne , die fullen de mijne eei

zaag en vcrdigtfcl zijn.

Vie niets yerfogt heejt y die moet gy w^lee,^

niet Inlagen ,

i/> fal V doch niet in een meê-lijdig harte dn

gen:

Toond gy aan hem uit lifond, en maa^t u'

fmart heiend

,

Zijn hand^met fout geyuld, 'verdubbeld ir

ellend,

{d) Hier word wederom op de Hiftori van Jo-

fcph , tiie fy feggen op *t Gaft-maal. van Sdtcha

voorgevallen te zijn, gefien i waar van in*tecrftc

Boek , pag. 113. wijd luftiger gefproken is.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C 28



Negentiende Hijlori.

\ yf En fegt dat feker Kafi (oftRegter
1 [VXvan kerkelijke faken ) op een

IH^ Hoef-lmids dogter te Hemedan

,

r:o verfot was, dat zijn hnrt in dc vlam der
'

: iefde gloeyde , als een Hoet-yfer in een

rjSmis. Hy ging haar dikvvils agter na , en

tibgt gelcgentheyd om haar zijn minne-
Garand te openbaren , waar by hy vaak in

liefer voegen fong

:

O 6orfaa\ yan mijn lufi , die ^ met wSb yriend-^

lijJ^ blil^l^en ,

Wjn oogen , hart en fin kan aan fhoon*
hejd ftrikj^en j

li^ offer u mijn hart, enfoo i]^ u vergeet ,

Soo is my eenen dag om meer te leyen leef*

Maar de Dogter, verftaande dat de-

Sen Regtcr haar Ib vicrig beminde, wierd
daar door niet tot wedermin, maar tot af-

,keer bewogen. En als fy hem eens op de
iftraat bejegende, en zijn verliefd gelaat

jen gebaar bcfpcurdc , wierp-fe hem bicfe

;n barife woorden toe, ja fchuwdehaar
'et , een fteen in haar hand te nemen,

,om hem te goj en. De Rcgter fey tot een
ijs, de welk, als zijn meê-gefel, by
emvvas : Sie doch dit fchoone vrouw-
nfch , en haar toorn aan , hoe aan-ge-

naam



^ ,
A N S C H E

naam ftaac ct , dat de toorn boven ha

wink-braauvven haar voorhoofd foo t'ü

mcn-gckreukt heeft. In Arabien pla

men te feggen: De (lagen der bemin

zijn als Rozijnen.

Ve fmart , die aan den /la^van [ulkebandi^

Smaakt Joeter, als het brood dat eenen yreem :

den geeft*

't Schijnt dat van haar fchaamagtig

hcyd maar een reuk van wat vrypoftig

heyd voord-koomt. Koningen plagtei

fomtijds ook wel wat hart te fpreeken

en waren hcymlijk egter tot vrede ge

neygt. Een varfche en nog on-rijpe vvijn

druyf heeft een wrange fmaak : maar al

men flegts eenigc wcynig dagen wagt , fc

ial men-fe foet bevinden.

Hier mee ging de Regter weêr naa

zijn Regt-ftoel. Daar quamen eenig<
i^

vroome mannen, dicdaaglijks met hen:,:

omgingen, by hem, de felve verfogrer

hem , haar te willen vergunnen, een goe- ^-

de erinncring te mogen doen;al-hoe-wel
i-.-

feyden fy, dat 'et niet deftig is, na 't feg-

gen der Aalouden , om elk woord krak*

keel te willen verwekken; ook is'tey-.

gentlijk een faut , de fauten van deftige
j

Heeren te willen bekibbelen.Maar egteit,,

vermag de goedertierenheyd van onfeit.

H cc Jf
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tfet^r foo veel, dat-fe de getrouwheyd
tjaii zijn knegten aan hem verbind en
terpligt houd j op dac fy , foo-fe iets
" ïn dat onbetaamlijk is , en 't felve met
il-lwijgen voor-by gaan , een teken der
[rootfte ondankbaarhcyd bewijfen.j Gy
It de weg tot de deugd en Godtfalig-

[eyt recht bewandelen, als gy uw be-
;erten den breydel aanlegt , en 't dekfel

[wer luften wat naauwer tTamen trekt.

'ant het ampt eens Rcgters is van groo-
re waarde , en mag met lbo fchandig een
fafter niet bevlekt worden. Wat is *t»

R'aar op gy uw ongeregelde liefde ge-
•wurpen hebt.^ een Grof-unids kind; denk
wat Ichand dat 'etuis. Menfcght: Als

jen Regter zijn eyge fchand niet ver-

eden wil, hoe wil hy dan de fchand
fan anderen in agt nemen. Een die vijf-

^g jaren een eerlijke en loflijkc naam ge-
:4ragen heeft , kan de felve met een mif»

-|aad bevlekken en bederven.
: De Ka(i was defe eenftemmiee ver-

laning Ijjner goede vrienden welliefen
mgenaam , loofde haar goede raad

»

in prees het gemoed dat-fe hem toe-

'Iroegen j maar , feyde hy , dat de liefde

•ig door verwijten liet verjagen , fo woud
ik uw gaem gchoorfamen; maar neen:
Dekijf en verwijt my hoe gy wild , 't fal

[yen foo veel zijn, als of gy een Moor
M mee
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met vvaflfchen woud witt maecken. SuU

fprak hy , en beval eenigen , zijn be

minde vveêr te fullen verlbenen , fpa

rende daar by geen fchenkaadjen en ar

dere onkoften. Want , gelijk men pla

te feggen , wie goud in de waag heefl

die heeft ftarkte in zijn arm ; maarwi

niets heeft , die weegt weynig in de W<
Tekï , en heeft weynig vrienden. Wi
geldfiet, dieneygt en buyt^tzijnhoofc

gelijk een weeg-lchaal als-le goud ont

tangt , fchoon haar fchouder van har \

yferis. Kort: de Regter bragt'et fo u

var , dat de Vryfter , die hy beniind( r:

*snagts eens tot (ijnentquam , om her r

gefeUchap te houden. Dit wicrdopd r:

i'elve nagtden Stadthouder aan-ge(eyc :

te weten , dat de geeftelijke Regteri t:

't midden van de nagt by de Wijn,en me r

een Boel in zijn arm fat , en dat men het

'

dus hoorde fingen

:

Het is nog yroeg , de haan en beeft nog nii
J

gel^raaidy

liijn lief en heeft mijn lufi nog niet genot »

gepaaid j

Mj' niet genoeggeJI^uftygeyat^gefiroo^t ',mij

/innen

Vergragen door de /maak y^n 't foete -^edet K

minnen. .

«

Ver-^al^ker u mijn oog , ter-^ijl de i^ijd^,

flaapt ,

i

i

\

:i

i

i

i

i
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En mijn beminde 'Spïl , dat gy haar jonjlen

raapt.

Men moet zijn leeyen met vermaal^ ten ejnde

Brengen.

Ve tijdt dte fchijnd om om haar uren t*

i... verlengen

:

Men hoort nog yan de 'KerH^geenftemme

des ge'^el^s^

Nog geenen trom aan *t Hof deS grooten

^ttabeJ(5, ( a )

Als de Regterdus in volle weeldeen
j wel-lurten fat , quam 'er een goed vriend

' fiwan hem , by hem in zijn huys , en fprak:

Hoe Ht gy hier dus ? fta op , en gaa , foo

T^y voeten hebt ; uw benijders iiillen u
\.ycrklikken , en de waarheyd van uw ligt

rleven uytbrengen. 't Is nog tijd om dit

üivefen at te fchafFen. Laat dit vuur , ver-

,'itrjids 't eerft aangegaan is , met water

:ïi^an goeden raad uyt-blulfen , eer het

cragt krijgt, en over Steden en Landen
blakert. Maar de Kafi lachte , en fprak

:

Wat geeft een Leeuw , als hy den roof

n zijn klauwen heeft, na 't baffen der

londen ?

, Defe laftcr bragt men ook voor den
Koning , en fey tot hem , dat 'er fuik een

* ijfchandige ligtvaerdigheyd in zijn Land
;epleegd wierd , en dat van den Kafi , als

en Geeftlijk Regter , felf. *t Welk den

"oning niet wilde gelooven. Ik heb/ey-

M dc
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200 5 <> ^ j^'i ^ v> H E

de hy j de Kali altijd voor de voortreft*

lijkfte , verftandigfte en geleerdfte vj

onfe eeuw aan-gelien, ja voor een lij

der Wereld gehouden ; mifTchien he<

hy vyanden , die hem t onregt in zijn j

wefen berchuldigen , en daar door dei

ken zijn val te bereyden. Ik kan dj

quaad gerugt van hem niet geloven ; 0(

klinkt 'et my heel ongelooflijk indod
ren. In luik een geval wil ik mijnoog<

meer dan mijn ooren gelooven. Want
Wijfen hebben gefegt

:

Men moet intoom vjn hand niet ftra^sti

f-^aarde /laan;

Maar met een verder oog sjjn gramfchap ft|

gen-gaoTt,

De Koning , fulks evenwel niet in de
wind üaan willende, ging met eenige vai

2ijn voorneemfte Dienaars vroeg,als dej

dageraad begoft aan te breeken,naar dei

Kali i daar komende, zag fay 't ligt bran

den, hem vol wijnen üaap by zijn Boe

fitten, en de glafenhier endaarinftuk

ken op de vloer leggen. De Koning rie]

hem heel vnendiijk toe , feggendc

:

vriend,ontwaak, de Son is al op-gegaaa

De Kafi , dit hoorende , verwakkerde fij

•wat , maar wift niet dat de Koning daa

was ; doch als hy evenwel ymand fag

vraagde hy : Aan welke fy van de We
rel^
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'reld gaat de Son dan op ? Uyc et Oo-
ften , antwoordde dc Koning. Godt lof,

ffey de Regter, fo ftaat de Boet-poort
nog open. Want het is fekcr, dat Godt
|de deurder boete v oor zijn kncgtcn niet
fal toe-fluyten, ibo lang de Son van 'c

Ooften naar 't Weiten,en niet van 't We-
ften (ó) naar 't Ooften gaan ial. Xwee
dingen zijnder die my in de lafter wer-
en; te weten, mijn ongeluk, en mijn

onvolkomen verftand. Indien gy my ge-
vangen neemt , foo heb ik *t verdiend 5

maar vergeeft gy my , foo doet gy beter,
dan dat gy wraak pleegt. Uw bekeeren,
fprak de Koning, fal nu, nu de ftraf u
ree voor de deur wagt, te fpaa komen, en
weynig nut zijn. Dat den Dief het ftee-

!len Jaten wil, als hy den Beul i)iet onc-
Joopen kan , mag hem weynig baten.

f Verbiê een lang , en niet een kort
imenfch, dc Appelen vandeboomen te
(plukken : vermidsde kloyne, Tonder dat,

met zijn hand de takken niet bercyken
ikan.

,
Dewijl gy nu in foo groot een onver-

I antwoorddehjk een laftcr bevonden zijt,

foo zie ik niets , waar door gy de itraf

; ontgaan kund. Hier op beval hy, dat men
;hem aan den Kerker-mecfter louw over-
! geven. Maar de Regter bad , in s Ko-
.nings by-zijn nog een woord te mogen

M 3 fpre-
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27 ^ jlv O S C H E

fpreken. Waar op de Koning vraagde, i

wat dat voor een woord was ? Gy werpt,

fprak by , uw mouw (c) wel in ongena

tegen my uyt ; maar dan grijp ik naar uw

fchoot , en hoop daar genade in te vin-

den : heb ik geen hoop tot mijn verlol-

fing ,
wegen mijn begane mis-handeling,

ioo heb ik egter hoop tot de felve,

wegen uw genade en goedertierenheyd,

van welke gy Teer rijk zij t ! Gy fpreekt

,

antwoordde de Koning, wel niet qualijk;

maar ik zie niet , wat voor een verftan-

dig en billijk oordeel fulks kan toelaten;

ja 't is veel meer 't heylig rcgt tegen ,
dau

in dit geval uw geleerdheyd, en kragt der

befpraaktheyd , die anders met gering is,

u uyt de klauwen mijns Geregts louw

trekken. De befte raad fal zijn, datiku

van de Burgt af op de Rotfen werp , tot

een Iniegel voor anderen. O Koning ,

fprak de Kari,Behecrrcher van den Aard-

kreits , ik ben in uw huys op-gevoed , en

heb immers alleen foodanig met gelon-

di^t , wild ghy juyft my tot een fpiegel

voor anderen van de Burgt af-werpen?

werp liever eenige van d anderen tot een

fpiegel voor my van de Burgt af. Hier

over begoft de Koning te lacchen ,
en

fchonk hem 't leven. Maar tot d'anderen,

die hem geraden hadden dat hy den Nali

fouw laten om 't leven brengen,fprak hy:

I

-4

'i
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ï

Wat '^il men veel yan andorens fanten fpre*

J^en}

Bl{ heeft vjn eyge fauten en gehreï^en.

Wie fiet 5 '^itt dat hem [elf a^m deugd ge-'

hreel^t ,

Die fchroomtfdat hjyan andorens fauten

fpree^t,

(a) Attabck is de Vader van de Soon , aan de

welk hy dii boek gefchrevcn heeft 5 gelijk uyt zijn

voor-reden te üen is-

( ^ ) De Perllianen hebben een vreemd gevoe-

len van den jon^ften dag , en van de tekenen die

voor de felvc geKhiedcn fullenj onder anderen ge-

voelen fy ook » dat Son en Maan heel droevig lul-

len zijn. Als de Son , feggen fy, in 't Wcften ko-

menfal, fal-fchcel ftilflaan , cn aan de poorten,

dic-fe nu gewoonlijk in-gaat , niet in-gelaten

worden j ook fal daar de Maan by haar komen , cn
fullen bcydc heel verdonkeren en vcrfwartcn. Dan
fal den Engel Gabriél komen , en Son cn Maan
flaan , fo datfc van 't Weft weer naar 't Ooft fullea

moetcnloopcn, &c. Waarvan opeen anderplaats

virijt-luftiger kan gefprokcn worden ; doch hier op
liet al-hicronfen Auteur.

(
c ) De Perflfianen hebben aan h.iarTabbaar-

den lange geplooide mouwen» die fy fomtijds ovef

de handen laten neer hangen gelijk ook de RufTen

doen, en al-te-mct in 't f^reken van haar af-flaan5

©p welk gebruyk ook onlen Schrijver fict.

Imntigjle HtflorU

SEker fchoon cn zedig jongeling , feer

op een Dogtcr , die niet min Ichoon
cn deugdig was , verliefd zijnde , be-

M 4 gaf
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gaf fig ecus uict de felve op Zee. Defe

quamen beyde door een bulderende

dwarrel-wind over boort te vallen. De
Schipper, dit (iende, wouw haarftraks

te hulp komen , en den jongeling by de

hand grijpen j maar die itak zijnhootd

Myt de baren, en riep: Laat my flegs

varen , en grijp de hand van mijn bemin-

de. Over welke woorden de gantlc We-
reld % verwondert heeft. Jahyfouw,

als de Zee hem infwelgen wilde , gefegc

hebben : Neem geen voorbeeld der liet-

devan een, die m zijn hoogfte nood een

vriendfchap vergeet. Gelijk defe Jonge-

ling, foodanig doen ook opregte vrien-

den , die elkander hartelijk meenen ea

hef hebben.

Wat ghy niet weet , dat leer van de

§een , die d ervarenrheyd daar van heeft,

adi ken den weg van 't minnen foo wel,

als een Babeloniër d'Arabifche taal.

Soo gy ymand rcgt fult lief hebben , foo

fult ghy uw hart alleen tot hem keercn,

en uw oogen voor alle andere dingen

der Wereld toe-fluyten . Dat Leile en

Metfnun eens weêr op-ftonden , fyfou-

den uytmijn Boek de Minne-kunftlee-

ren.

PERS-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C28



PERSSIAANSCHE

OOSENGAARD.
Het fefte Boek.

''an de SK^akJ^eyd en Ouderdom.

EERSTE HISTORI.

Ls ik eens te Damasko ia

een vergadering van geleer-

de Luyden dil'puteerde >

quam 'er een jongeling in dc
kamer treden , en vraagde,

bf er niet ymand van ons de Perfiiaan-

fche fpraak rcrftond ? Men wees op my;
fey : Ja, wat is 'er goeds nieus ? Daar
een man , antwoorde hy , die hondert

:n vijftig jaren oud is , de welk dood
[rank en in zijn uyterfte leyd , defen

ifpreekt wat in 't PerfTiaanfch ; maarwy
kunnen 't nietverftaan. Dat gyfoo veel

loen woud , en komen eens by hem , gy
JToud de weg niet vergeefs gaan;miflrchien

jwil de Oude voor zijn af-lcheyd nog wac
Ik inoodigs beveelen. Ik ging met de Jon-»
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geling : als ik voor des Ouden bed quam
noorde ik defe woorden van hem : Ik haa

wel gedagtden ademmijjns levens nr

een tijd lang te gebruyken maar óg ar

mc , nu word mijn den pas van 't ade

men benomen. Ag! het is t'erbarmen

dat ik niet nog enige geregten der maal

tijden , van foo lang een leven , geniete

mag i my dunkt , dat ik weynig daar va

genooten heb; evenwel fegt men, da

ik genoeg heb. Defe woorden vertolkt

ik den Damaskenaars in *t Arabifch ; di

(ig verwonderden , dat die man , daar h

doch foo lang geleeft had, nogwenfch

te om langer te leven. Ik vraagde de

Ouden , Hoe hy dan te moê was ? Wa
l4 ial ik feggen , fprak hy ; Siet gy niet mee

wat pijn en Imart de geen bevangen

word, die maar een tanduyt zijn mond
fal getrokken worden ? daar uyt kund gy
rccKening maken wat 'et vooreen groote

faak, enhoeymandindatuur temoêis

als zijn ziel uyt zijn lighaam, haar lie

ve woon-plaats , varen moet. Ik fpra'

tot hem: Ontflaau defe inbeelding van

den dood, en laat de vrees niet over uw
natuur heerfchen . De Wereld-wijfen

hebben gefegt : Daar is geen middelma-

tigheyd lbo volkomen , die u beftandig- t

heyd van uw leven verfekeren kan : foo '

is dan ook een krankheyd niet ftraks een
'

wifle
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wiffe aanwijling van een tegenwoordige
dood. Indien 't u beliefd , foo fullen wy
een Arts laten halen , die Artfeny tot be-
tering geeft. De Oude floeg zijn oogen
op , en fag my half lacchende aan , lep-

pende : Wat fal 't helpen , dat de Schil-
er den E/u^an (a) van *t Huys wil be-

plaallercn en met beelden vergieren , als

de grond vervalt ? Wen een vcrftandig

Arts een oud af-geleefd man fick in 't bca
vind leggen , fo fal hy met t'famen-flaan

van zijn handen genoegfaam tc verftaan

geven , dat daar vveynig hoop tot behou-
ding van zijn leven voor handen is. Des
Ouden natuurlijke liefde tot zijn leven,

en uyt-gehoopte hoop op des -felfs ver-

langing , barfte eyndlijk in traanen uyc
zijn oogen. Een oud wijf beftreek hem
wel met Zandel i ( ^ ) maar vergeefs.

Want

Komt de Dood den ^el^en by y

Wat helpt hem dan Artfeny ,

fermelet of ander goed ,

Vat men aan den halfe doet ?

Wat helpt dan der Artfen l^un(i>

Wat , behahen *s Hemels gunfi ?

(rt) Eivan is by dc Pcrfllantn ccn Luft-kam«r,

.1 die fy oovcn in haar huyfcn aan een opc gang heb*

I ben, inde fclve houden fy'sSomcrs haar gaftc-

xijen en maal-tijden.

(fr
) C San4«HQtt4.) De Petffianca, als ook

M 6 alk
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alle Ooll-landlchc volken , houden veel van d<

Citroen - gccle Sandcl, cn gcbtuykendie, gelijl

Carcias van d'lndiancn meld, vaak opdefcwijj

by dc Sieken : Sy morzelen eerft de witte cn geeU
•Sandel tot ftof . en vermengen hem in Roos-wa*'

tcri dan beftrijkenf' 'er *t hecllighaam meê,'t well

ilc groote hette desligliaams verminderen , cncci

aangename reuk van lig geven fouw.

Tweede HiftorL

SEker oud man kreeg eens een jong

Juffertje tot Gemalin ; hy had haar

Jcer lief, foo dat zijn oogen , fo wel
als zijn hart , geduurig t'haarwaards ge-

wend waren. Als hem dc nagt te lang

viel , en hy»niet flapen koft , ging hy mee
haar op-fitten , om haar met alderhande I

klugten en jok-rcdenen de tijd te ver-

drijven, en hem byhaar aangenaam te

maken. Onder anderen Teyd* hy ook
eens : Gy hebt , ö waardlle Schat , den

hoogften trap der geluk laligheyd be-

klommen. Hoe jonftig isu't geluk ge-

weeft , dat gy een oud man te deel ge-

worden zijt , die de Wereld doorfien,kou

en hette , goed en quaad uytgeftaan , cn

veel tot zijn voordcel verfogt heeft ; die

in 't regt lief-hebben ervaren , en daar

by fagtmoedig en vriendlijk is , en zijn

woorden wel gcbruyken kan. Ik wilu

als een Papegaay fuyker te eten geven;
ja
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a mijn zoete ziel zal u fpijs en ondcr-
ouding zijn. Hoe gelukfalig zijt gy, dac

niet in de handen van een jongen
wulp , die onverftandig , on-vvetend»

wrevelie , dartel , weelig , brooddron-
' ken , wifpcltuurig , ligtlinnig en haalt-

veranderlijk is, geraakt zijt j die zijn

.hart nu op dit, dan op dat veft, die

lalle nagten een andere leger-fteè heeft,

; en daags een nieuwe Boel ioekt. Sy zijn

gelijk de ligte Nagtegaal,

De Nagtegaals beftand is lojjer als een bal:

Nu is fy bier , dan daar , jj huppelt oyer-aL

Maar d'Ouden weten haar faken ver-

I
\ ftandiger aan te leggen , als die jonge on-

I : befonne ligtharren : dies betaamt 'et

li dat men fig by d Ouden voegt , en van
Plhaar leerd. Wie fig beteren wil, die moet

j met een , die beter dan hy is , om gaan:

I want foo hy met , of by fijns gelijk ver-

\ keerd , foo fal hy tot mlks zijn tijd ver-

j
geefs toebrengen.

Sulke en diergelijke redenen bragt hy
haar veel voor , meenende met die jagt

heur hart in zijn net te krijgen.

Maar *t jonge Vroutje Uigttcen fprak:

Al de reden , die ik thans van u gehoord
I heb , wegen op de weegfchaal mijns ver-

'iftands foo fwaar niet , lus dit vaars, dat ik

eens van mijn Vrienden gehoord heb

:

£ef
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Btr [al een jonge Vrow^ een fcharpe pijl ver*

dragen ,

(••I l Van met een fujfen bloed haar jeugdig hartjê

plagen,

Hoe kan ik eenige fteun aan u hebben,

gy die Tonder kruk niet kund opftaan ?

Het quam To var, dat dit ongelijk paar,

wijl 't Tig niet wel voegen koft , door een

Scheid-orief van malkander geTet wierd.

Als de tijd , (
) die den afgelcheydenen

geTet is , ge-eyndigt was , wierd haar een

jongen Ligtmis/die luy, moetwillig

,

korTel , en diens grootfte rijkdom armoe

was , aan-gekoppelt. By deTen moeft Ty

veel droef heyd en hart-Teer uytftaanj

evenwel dankte-fc Godt, en Tprak : Godc

lof, dat ik dequade ftraf van dienOu-

,g ft den ontkomen ben , en nu mijn befchoo-

ü ren deel ontfangen heb.

Al hoopt «T> hoosgemoed een hoop yanfonden^

fchulden ,

So6 i^an ik^ « nogtans om w^e fchoonhejd dul-

den.

Wil lieyemog met u in eew^ig helfcht

pijn 5

^Is in het Paradijs met dien Verjuften

Elk wil doch wat hebben dat zij n be-

geerte vernoegen kan ; of 'er fchoon

veel ongemaks by voor-valt*
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Een Vi ow^, die onveïnoa^d moet u^t het bedde

gaan,
Viefï/ men al den dag haar hoofd niet T^el

Jien ftaan,

(a) De Perfllanen hebben een wet, dat een
Vrouw, die van haar man gcfchcyden word , drie
maanden en tien dagen op't minflc ongetroud
moet bli)ven } eensdeels, op dat men ficnkan,

I

of-fefwangeris,of niet : anderdeels , op dat haar,
of-fe haarvals den toorn , waarover de fcheyding
oniftaan is , fig neêrgeleyd heeft , weer vereeni-
gen wilden > de gelegentheyd daar toe niet te haaft
en te vroeg mogt ontnomen worden.

Darde Htjiorh

IK ben eensin Mefopotamien by een
oud man in huys gekomen, die feer
rijk was , en een fchoone en verftandi-

gen Soon had. Als wy 's nagcs met ceni-
gc andere vrienden by malkander bicven
fitten , fprak den Ouden : Ik heb in al

mijn leven maar defen cenigen Soon
voord-gebragt , en heb hem als van God
verbeden. Daar is een boom in dit Land,
daar de luyden by hoopen gaan Beêvaar-
den doen , onder de felve heb ik menigen
lieven nagt gefeten , gefugt en gebeoen;
tot my Godt cyndliik verhoord , en defen
Soon gegeven heert.

Als dc Vader dit vertelt lud , luyfterde

de
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de Soon een ander heymlijk in 't oor : Ik

'

wouwdac ikwift waar dien boom ftaat,

daar de beden lbo wel verhoord worden;

ik fouwmy daar ook vervoegen, en bid-

den, dat mijn oude Vader haalt fterv en

mogt.
De goede oude man verheugde fig,dat

hy foo wijs en verftandig een Soon had;

maar de Soon , zijns verdrietende , fpot-

te daarmee, dathy foo oud een Vader

Maar hoor , lieve Oude , gy hebt veel

jaaren voor-by laten loopen , datgyuw

over-lede Vader uw kinderlijke pligt,van

certebewijlen ,en zijn graf te bclóeken

( a ) niet gedaan hebt ; wat gy derhalvcn

uw Vader niet gedaan hebt, daar kund gy
ook weynig hoop toe hebben dat et u.

uw Soon doen fal.

( A ) De Perffianen , als ook de Turken, befoc-

ken opfekerc getijden des Jaars de graven van

haar verfturve vrienden 5 doch de Perflianen inde

maand Silhotfi , op 't feeft ( K^rban ) der OfFering,

cn na d'nytgang van haarVaftmaand T^^wff^wjdaat

bidden fy dan voor de zielen der overledenen , cn

offeren koeken en andere fpijs die fy by de graven

brencen , defe deelcn fy daai na aan d'Armen «yts

ook kfer fy , oft laten lefen cenigc kapittelen uyt

d'Alkoran , en geven voor elk kapittel fes ftuyvers.

Gelijk ikfulks in ^rdtbU lelf gefien heb. Even

foodanie gebruyk houden ook d'Armeniërs ,
dic

Chriftenenrijn, als ook de Ruflen j waarvan ik

in mijn Reysbcfchiijving , daai ik van haar b<>
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ROO S E N-G A A RD. 6,Boek l8l

taafniflen melding gedaan heb, wijd-Iuftigcr ge-

^xokcnheb.

tl

tuierde HiftorL

Ertijds , toen ik nog wel te voet was,
deed ik eens een vaardige dag-reys>

en als ik nog voor den avond moe
jp een hèuvel ging nederfitten , quam 'er

fen ouden fwakken Wandelaar by my,
" n fprak : Wat legt gy hier ? fta op, hier

{5 geen plaats om te flapen , gaa voord
net my. Ik antwoordde : Hoe kan ik

fOord-gaan?ik ben heel vermoeid. Gaan>
iprak hy , en daar na ruften , is beter , als

oopen en niet meer voord kunnen.

rijfde Hijlori,

K heb een jong ge fel , die fnedig , lu-

ftig, fchersagtig en vermaaklijk by 't

gefelfchap was ^ gekend. Als ik defen

, n lang niet gefien had , en eens v\ eêr by
iemquain, vernam ik dathy een Wijf
genomen, en al kinderen met haar ge-
leelt hadjmaar luft,vreugd en vrolikheyd

jvas by hem verfturven. Ik vraagde hem,
3oe*t doch quam, dathy fig in alles foo

;erandert had ? Hy antwoordde : Na dat

ik
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!lel

ik kinderen gekregen heb , heb ik my d
kinderagtige dingen geheel ontflagen,

J's men l^omt tot meerder jaren ,

Laat men kjndfche dingen yaren,

*t Boetfen paft de jonge lièn'^

Maar den ouden V ftatïg fien.

Als den Oogft aan-komr, dat 'et koo;

fe el en rijp begind te worden, foo zijn (

almen foo luftig en lugtig niet , als wad
neerfe nog groen zijn. Dc bloejing mij

lier jeugd is geweett. Mijn ftarkte is veri

gaan. Ik ben thans te vreên, dat ik ma
weeke kaes bijten mag. Ik feyeenst
een oud Wijf dat haar grijfe hairen fwa

geverwt had : Lieve Beftemoêr, gy heb
uw graauwe hairen ( a ) door kunft ver
andert en fwart gemaakt j maar even

w

kund gy uw rug, die uw hooge ouderdo
krom gebogen heeft, niet veranderen, e

weer effen maken.

(4) Dit hair-vcrwen i$ by dc Pcrfïlanenve^

in't gebruyk.

Sejle HiprU

IK heb eens in mijn blinde jeugd , toei

dwaasheyd mijn beftierfter was, tegei

mijn Moeder met harde woorden uyt-

gevaren. Sy wierd daar over zeer be-
^ ^ droefd
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,roeft, ging in een hoek fitten , en liet

iet tranende oogen dele woorden uyt

^ar mond barften : Hebt gy vergeten

it gy kleyngevveeftzijt, vermidsgyu
)o croot en fchriklijk: tegen my aan-

telt ?

Dus heeft ook eens een oude Moeder
ot haar ongehoorlamen Soon gefeyd,

lis fy fag dat hy fig als een ftarke Oli-

fant aanftelde , en haar niet vcrlchoonen

•ivilde

:

Woud gy maar gedagttn dragen 9

Van dat gy 1>f/ naaH^t en Bloot

Kermde op Moeders fchoot >

Gy en foud my dus niet plagen.

Nu yerteerd gy yleefch en bloed ,

Van die u heeft opgevoed.

Sevende Htfloru

En rijken Gierigaards foon ley eens

in groote krankheyd. De vrienden

quamen den Rijken vermanen , dat

ly behoorde, of in d'Alkoran over zijn

Soon te leefen , ofeen offer te Aagten, en

^
.'laan darmen uyt te deelen j of Godt fig

([( rdan over zijn Soon ontfarmen , en hem
:'i:ijn vorige gefondheyd weêr-geven wil-

le. Dc Vader floeg zijn oogen neêr-

waards.
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waards, en ais hy (igwacbefonnenhad,^
fprak hy : 't Raadfaamft fal zijn , dat men i

nu maar in d'AIkoran leele : want mijnij

kudde, waar van 't offer fouw toe-bereyd
worden, is heel ver van hier.

Een goedhartig man , dit hoorende

,

fprak daar op: Hyverkieft d'AIkoran te

Icefen , en *t offer te Iparen , om dat d'AI-
koran maar op zijn tong fweeft , en zijn

lijkdoin m zijn hart begraven leyd. Ag!
*t is te beklagen , dat de luydcn wel tot

denGodsdienft haar halfcn bnygcn^maar
als-le haar handen daar by wat krom-
men , en wat geld tot den Gods-dienft en
voor d'Armen geven fullcn , aan 't geld,

als een Efel aan den drek, kleven blijven!

Maar begeerd men in foodanig geval een
gebedt van haar? foolal men vooreen,
wcl honderd gebeden van haar krijgen.

Achtjle Hijlori.

MEn vraagde eens een oud onge-

troud man , waarom dat hy fig niet

in den huwlijken ftaat begaf? De-
fen antwoordde: Wat voor eenfoudik

nemen? ik mag met geen oud wijf leven

en liefde plegen. Neem , fey men tot

hem, dan een die jongis; gy hebt im-
mers
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! mers goeds genoeg om haar tbnder-
houden. Hierop antwoorde hy : My,

(!j
oude, behaagd de gemecnfchap der oude

1 Vrouwen niet , hoe fouw dan een jonge
) Vrouw behagen en vermaak in my hcb-
'ben?

4

PERS-
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ROOSENGAARD
Het fevende Boek.

Van de Kjnder-tugt en goede

Zeden*
,

EERSTE HISTORL
Eker Konings Raad had eeri "

Soon , die ker bot en don r

was. Defen fond hy aan eei ?

geleerd Leer-meefter, me r

begeeren , dat hy hem in goc
.;

de kunften en deugden , fo veel mooglij V v A

was ,
onderwijfen louw s of hy daardoo

wat wijfcren gefchikter mogt worden

De mccfter had hem een tijd-lang by hg

en dcê in leeren,wijren en vermanen,zijr

uytterfte vlijt; maar al vergeefs. H) •

fond hem met dit berigt zijn Vadcil

weêrt'huys: Uw Soon fal nooit wijs er *

vcrftandig worden , hy fouw my dooi

'tleeren en onderwijfen eer tot cenloi-

maken. Waar de natuur van den leer r]

lingi

i
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Koos EN-GAARD. 7 , Boek, iZj

[ing goed is, daar is't leerengoed, en
daar baard het profijt en nuttigheyd.

Tmcdc Hijlori.

SEkcr wijs man vermaande zijn kin-
deren, datlc wat goeds en profijte-

,

lijksleeren fouden; want op de goe-
deren der Wereld , als rijkdom, magt en
hiogentheid , feyd' hy, is niet tc bouwen;
fioogheyd en aanfien, dat gy t* huys hebt,
fai buyten uw woon-ftadt niet met u
kvandelen. Goud en filver lijd by 't reyfen
gevaar : een roover kan 't felve op een

feys weg-neemen , ofmen kan *t vertee-
fen , or anderfins deur-brengen. Maar
Jkunft is een altijd-blijvende bron. Of

Lj^en kunftenaar Ichoon haaf en goe-
jr jdcren komt te verliefen , fbo behoefd hy
";|ïgdoch dies-halven niet feer te bedroe-

»^en : want zijn kunft , die hem niet ont-
komen kan worden , is hem rijkdom ge-
:nocg. Boven dien word een , die in kun-
ilen en wetcnfchappen ervaren is , waar

\,
hy komt,geagt en ge-eerd,van elk befind

'.en bemind. Daar-en-tegen faleen bot

^
.en onwetend menfch , die fig op niet fe-

Jcers begeven heeft, nergens komen, daar
zijn voed met vernoeging fetten kan.

Soo-
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Soodanig een moet fig tot bédelen begci

ven, en alderley ongemak uytftaan.

Ben die '^el eertijds Tt>as in overyloed gefei

ten y
t

Vie yalt het namaals p^aar gehedelt broi

te eten. ,

yoeld een diepe fmart dieujt een hoo'^

gen fiaat \

Tot in den poel yeryalt yan jders fpot e,

fmaad.

Toen Damasko eens in omroer geraa

was , dat d'Inwoonders der btad verjaai

waren, en hier en daar in vreemde la

den haar onderhoud foeken moeiten

raakten de kinderen der geringe en flee

te luyden,die wat goeds geleerd haddenl.

tot hooge ftaten en bedieningen ; ma^
de kinderen der wijfen, ^^^^^^^^^}^\

bewind van hooge Itaten gehad hadden

inoeften ,
dewijlle % alleen op hun Va ^

ders aanfien en goederen verlaten had

den , hier en daar op Vlekken en Dorpel

haar brood ibeken.

Indien gy uw Vaders erfdeel geniete

wild , foo moet gy ook niet wcygere

uw Vaders kennis en wi)sheyd aa

te neemen , want buyten die kund gy

Vaderlijk erfdeel wel in tien dagen door

brengen.

Dan
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Darde Hïflori,

Ekcr Konings Raad had een Soon,
die van alderley guyterijcn en fchel-

merijcn vol was. Als de Raad door

ren haaltige dood weg-gehaald wierd

,

f er hy bewilkeuren koft op wat manier

lat zijn goederen naezijn doodfouden
>cdeelc of bccrfc worden, liet de Koning
Ie na-gclate goederen van den Raad da-
elijk in-trekEcn cn te rug houden. De
loon bad den Koning , dat hy hem zijn

'aders goederen louw laren beërven en
iefitten.*^ Waar op de Koning antwoord-

:Jle:Uw Vaders goederen zijn door deugd
^oor hem verworven; daarom gaa, en

'eer uw Vaders deugd , lbo fult gy daar

na ook zijn erf-gcnaam zijn, en zijn gog^

ieren befitten.

Fierde Hijlori,

'V^ Eker Leermeefter hield een groot

\ ijS Heers Soon , die by hem befteedt

I

was om goede kunften en manieren

.^e leeren , feer ftreng en hard , lbo dat hy
lieshalven gedrongen wierd, fulksaan

fcijn Vader te klagen ; 't welkhy deê met
f N groot
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groot gekerm en gejammer. De Vadei
hier over feer ontruft en toornig op dei

Meefter zijnde , liet den felven ftrak

ontbieden , en vraagde hem hoe *t quam i

dat hy over geen burgers kinderen foc l

hard en ftraf, als over zijn Soon,was ? D< \

Meefter antwoordde : De kinderen de
groote Heeren begaan dikwijls groote:

lauten als de kinderen dergemeene luy- v

den ; behalvcn dien , foo moet men ook i

meer op de kinderen dergroote, also
de kinderen der kleyne luyden letten el

pafFen : op dat de felve met befinningi

leeren (preken , en haar weefen, doenï

cn manieren foodanig leeren beftieren,!

dat er elk fin en behaagen in heeft : ge-:

merkt een ygelijk een oog op haar heeft,

en wat zy Ipreeken en doen , terftond

:

over al uytgebreyd word. Maar de ge-^

meene mans woorden en daden wordeaf
foo nauw niet in agt genomen.

of d^Arme ietlDes fpreej^t ,

JVaar aan '^at l^unji geireeJ^t ,

Vat l^omt niet altijd voor

Zijn Mede-burgers oor ;

Ja yaal^ het titnde deel

Eryaard hy naaw^lij^s heel.

Maar "^at een KijH^e doet

Vat J^omt yoor elJ^s gemOed,

En V loopt als yliegend yoort ,

r^l 'S^at men yan hem hoord,

Der-I
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Dcrhalven mocLiuciioy l op-vocden
der kinderen van Koningen , Voritcn eii

Geweld-hceren , een wakend oog heb-
ben , en meer vlijc aanwenden als by
andere kinderen: gemerkt de felve an-
deren fullen voorgeltelc , en hun Vaders
involgers worden. En fiilks moet , ter-
A\'ijMë nog jong zijn , met hun begonnen
worden ; dan moet men deugd en zeden
in haar planten, op dat by haar opwaf-
fingook de vrugten der deugd met haar
rijpen mogen, en dan op tronderdanen
gelchudt kunnen worden.

Als een Boom jong en teer is , kan
men hem buygen hoe men wil ; maar
als hy opgewolfcn , ftijfen oud is , foo fal

men weynig by hem uyt-regten. Jonge
en kromme takken laten haarbequaam
maken ; maar oude breken , en moeten
in 't vuur. Alfoo is alle moeite en arbcyci
vergeefs , als men de eerltc tijd voor-by
Iaat gaan , en daar na de deugd-in-voe-
ding beginnen wil. De Vorft geviel de-
fe reden heel wel , nam d ontfchuldiging
willig aan , vereerde den Leermeefter
een kleed en treffelijke fchenkaadjen, en
hielp hem tor een hooge ftaat.
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rijfde Hijlori.

IK heb in Afrika een Schoolmeefter

gcfien, die een wreed gefigt, en een

grove bulderende Item had, en daar by
nors en bars , en heel korfel was , fo dat

hy ook ymand met bloor aan te zien ver-

Ichrikken en vervaren koft. Hy moeft

grijfen voor zijn Item die hem d'Alko-

ran hoorde leien. In dc gruwfame han-

den van defcn Schoolmeefter waren ook
cenige brave jongens en fchoone dogters

geraakt, die hy leeren en onderwijlen

fouw. Dc kinderen wierden lbo hard

cchoudcn, dat-fc niet eens lacchen, fpre-

ken, nogop-kijken dorftcn. Hyflocg,

fonder onderfcheyd, deen op de borft,

d'andcrin't aangefigt, daar toe ook on-

genadig op haar tecre voeten, {a) Als

de kinderen over defen harden Tugt-

mceftcr begoften te klagen , wierd hy

daar overgcftraft, en cyndlijk heel met
(lagen uy t de School gejaagt. Maar in de

plaats van defen wierd een ander geftelr,

die feer goed, fagtmoedig envriendlijk

was , die ook de kinderen nooit een hard

woord roe-fprak , 't en waar dat et de

hoogfte nood vereyfchte.Maar wat volg-

de hier uyt : de kinderen lieten de vrees,

die
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ROO S E N-G A A RD. J.BOck, 295

die de voorige Schoolmeelter hen in-

gejaagthad, vallen, cn raakten, alsfy

d'Éngelfche goedheyd van delen be-

merkten , in een duyvelfche wildheid,

vvoeftheyd en ongebondenhcyd , keer-

den iig van haar voorige naeiftigheyd tot

eölen enalderley baldadigheyd , waar
mec-fc haar meefte tijd toebragten , en

wierpen malkander de Boeken en Leflc-

naars naar 't hoofd.

£en Ueejier-i die onS qttaad befcboud éils goed

en '^el , j

Die houdy al 'St>eet hy'f niety met ons maar
i^inderfpel.

Twee weeken daar na ging ik voor-by
de Kerk waar in de School (

b ) was,
en fag , dat de eerfte Meefter weer aan-

genomen, en over de kinderen «>^f|;t^]%

was. Dit vcrdfóot my feer. Wa^arom,
fprak ik , hebben-fe defen Duyvel weêr
tot een beheerlcher over dcfc Engelen
gefet ? Als dit een verftandig man hoor-
de, Iprakhy: hcbtgy niet gehoort wat
de Wijfen gefegt hebben :

Een Koning fond zijn Soon eens naar
School , en gaf hem een Silver fchrijf-

berd'onder zijn arm, met dit op-fchrift:

Des Vaders liefdt draagd :iijn eer j

Doch geld des Meejiers firajfe meer.
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( 4 ) De Pcrffiancn houden haidc cn fcharpc

kindcr-tngt : fy flaancn ftraffen dc jeugd op ver-

fchcydc manieren in haar Schooien j onder ande-

len worden haar de voeten aan eenÖok t'famen

gebonden , de felvc wordt van twee jongens vaft

gehouden , en foo geeft de School-meefter ha«
«enige harde Hagen op haar vocdt-foolen. Gelijk

jk fulks tot verlcheyde malen , jnfonderheyd tc

Shamachie in Meden, geficn heb.

( 6 ) De Pcrfllanen hebben geen af-gcfonderdc

fchoolen j maar houden de felve ook in haar Ker-

ken of Tempelen , cn leercndaar jonge en oude

pcrflbonen.

IK

Sefie Hïftori.

ALs feker Jongeling , van Koning-
lijke af-konnff , een groot crf-dcel

toegevallen was , begaf hy fig toe

dronkenichap , hoererij , en alderley on-

deugden, ja ^een lafter was fo groot, daar

hy hg niet in-wentelde en in-wikkelde;

in voegen dat hydaar veel van zijn erf-

goed by door bragt. Ik vermaande hem,

alfoo ik hem wel vermogt , dat hy fig van

defe onnutte verquiftingaf fou houden;

mijn Soon,fprak ik, goederen zijn als

een vlietend water i en welluften als een

moolen-fteen , die maald , en altijd meer

hebben wil. Veel onkoften doen , paft

den gcencn beft , die veel in te komen

hebben. Laat niet meer uyt uw hand
gaan.
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Roos EN-GA ARD. T . boCK. 195

gaan , als gy daar in krijgt. Keer u tot

den weg der deugd en wijshcyd. Verlaat

de vleelchelijke weiluftcn en luft-vol-

gingen. Als gy nu uw goed door-gebragc

hebt , fo fult gy nood cn gebrek moeten

lijden, cndan fult gy uw huydige Hem-

pery en ongeregelt leven te Ibaa bekla-

gen. Doch dit kind der welluft , weelde

en dartelheyd, nam mijn trouw-hartige

vermaning niet aan; maar wedcr-fprak

my aldus : Dat men tegenwoordige lull

cn vreugd met vrees voor toe-komende

droefheyd bedroeven Tal, is der Wijlen

.leering niet.

Uen moet de yreugdniet , dte ons heden mag

behagen ,

Voor yrees 'voor fpader Ued en treurighejdy

verjagen,

Waarom fal ymand , die geluk en

vreugd gewend is , uyt vrees voor el-

lend, ellend lijden ? Ga goede gelei, toon

u vrolijk j 'c betaamt met delmart, die

morgen eerft komen fal , huyden te ver-

teeren. Infonderheyd betaamt 'et my
niet anders , ik , die een van de voor-

nccmfte cnrijkftcbcn, en door een vry

leven en vrygevigheyd mijn naam on-

fterflijk kan maken. Voor al,wijl ik al-reê

voor een wakker vry-gever vermaard

'")en Want wie eens't vendel der vry-

N 4 gevig-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C28



29^ I'ERSSIAANSCHE
gevigheyd luftig \oor dc luyden heeft la-

ten uytvliegen , die ftaat et qualijk , vver.

fiy *c voor de genen , die 't gaern ficn,

verbergen wil.

Maar als ik fag , dar al mijn vermanen
en reeden als een blaas-balk op zijn

kout-yfer-agtig hart aanblies , en niet

aan hem winnen mogt , liet ik hem gaan,

en verliet zijn gefellchap , na der Wijlen

raad

;

Men moet '^el yder een met goeden raad lyy-

ftaan ;

Maar '^ie die niet en yolgt y die moet men
laten gaan

.

De tijd die J^omt nog '^el , dat hy fig eens 'vcr-

hleend ,

^n feyd : Gy hebt , o yriend ,
»w> trouif en

'Sfelgemeend,

Weynig jaren daar nae trefte hem het

leed, waar voor ik hem lang gevvaar-

ichoud had. Hy ging in gelapte klcede-

ren , en moeit zijn brood als by brokjes

by een famclen. Zijn fmard ging my
wel ter harte ; doch woud ik zijn won-

den niet openen, en fout daarinllroo-

jen; maar dagt by my felf

:

Ag l dat de geenen , die fo los in 'deelde f^e^
yen ,

i^iet denfyn op^t geyolg van fttJl^een arrem

Uren l

Wijk
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Wijl in den Herfjl de Boom haar yru^t op een^

maal geeft ,

Soo l^omt 'et , dat hj ool^ des Winters niets en

heeft.

Scvende Hljloru

SEker Koning had zijn Soon aan een

beroemd Leermeelterbefteedc, dat

de felvezijn Soon als zijn eyge kin-

deren leeren en onderwijfen fouw. De
Mecfter bewees hier in zijn uytcrftc

pligt , en deê daar toe een heel jaar lang

alle mogelijke vlijt ; maar vergeefs. Hy
kolt niets in den jongen krijgen : daar--

en-tegen hadden zijn eygc kinderen in

weirpreekentheyd , en alderlcy weten-

fchappen foo toe-genomen , dat ct elk

met verwondering aanhooren moeft. De
Koning wierd hier over heel gram op
den Meeftcr. Gy hebt, fprak hy, uw
belofte niet vol-daan i men fpeurd , dat

gyuw naerftigheid aan mijn Soon niet,

als aan uw kinderen, gebruykt hebt.Maar

de Meefter antwoordde : Ik heb , ö Ko-
ning , by elk wel eenderley onderwijfing

en naerftigheyd gebruykt ; maar fy heb-

ben altemaal geen eenderley natuur en

vernuft gehad.
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Men moet het Gout uyt aarde halen ;

Maar jder Land en beeft geen Goud.

De Son geeft oyer-al haar flralen ;

Maar hier is Graan , en daar is Sout,

uichtjle HifiorU

SEker geleerd en vroom man , des

Menfchen leven en doen bctragten-
de , fey toe een van zijn goede

vrienden : Dat de harten der menlchcn
den rijken Gever der goederen aanhin-

gen, gelijk-fe de goederen aanhangen,
Joo fouden-fe geluklalig zijn , en gewif-

lijk d'Engelen over-tretten. [O menfch!]
de grooie Godt heeft u nooit vergeten.

Hy heeft ook ter tijd, toen gy als een
droppel geronnen wierd , en toen er by
II nog geen finnen waren , aan u gedagt.

Hy neeft u leven , vernuft , vcrftant, ge-
daante, een tong, en gaven desgeefts

cn gemoeds gegeven. Hy heeft ii tien

vingeren ordentlijk in uw hand geplant,

«n twee armen aan u fchouders gevoegd,
door de welke hy u onderhouden wili er-

kend gy dat nu eerft, nugydit leeft?

O gy naperige ziel

!

Koe Godaan Hgedeni(t^heht gy nu ligt geyat;

^g ! dat gy tilffn Godf qqJ^ iftder niet yergati
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Negfnde Hlfioru

IK heb een Arabier gekend, die zijn

Soon tot deugd en goede werken ver-

maande , en Iprak : U fal ten jongftcn

dag gevraagd worden,wat gy goeds in de

Wereld, waar in gy fo lang geleeft hebt

,

gedaan hebt j men fal u niet vragen : van

wien zijt gy geboren ? wat is uw Vaders

doen en laten geweeft ? Sy Tullen u vra-

gen:wat zijn uw werken ge^^'eeft?en niet,

wie is uw Vader geweeit ? De Pel , of

I 't kleed des Tempels te Mekka, {a) word

Wbo hoog en heylig niet gehouden , om
dat een Zy-wurm de zy daar toe gefpon-

nen heeft 5 maar om dat et een tijd-lang

by hooge en voortreffelijke luyden ge-

weeit ist

(d) Hier fpreekt onfcn Auteur weer van 't Mek-

kans Tempel-kleed , waar van wy ^ag. 1 26. bredci

gefproken hebben.

V Tiende Htjlori,

DE Geleerden fchrijvenjdat de Scor-

pioenen niet op een gemeene wijs

als andere Dieren geboren werden;

maar dat de jongen des moeders inge-

N 6 wand
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3 00 PERSSlAAtïSCHE
wand verknagen, denbuykdoor-ecten,
cn lbo voor den dag komen ; en hier van
(feggenfy) kan de door-knaagde huyd
des Scorpioens , die men in zijn neft

vind, een waar bewijs zijn. (a) Ik heb
dit eens een wijs man voor-gehouden, en
daar by gevraagd , wat hem daar van
dage ; of dit ook foodanig zijn zou ? De-
fen fey : Ik wil wel gelooven , dat fulke

dingen inde natuur gefchieden kunnen.
De kinderen plegen vaak met Vader en
Moeder niet veel beter om te gaan . Dac
doet ook dat-fe daar na , als-(e oud wor-
den , by de luyden foo aangenaam, be-

mind en befint zijn ; gelijk men leider

ervaard. Daar uyt fcherftmen : Als eens

ymand een Scorpioen vraagde , waarom
dat hy 's Winters foo wel niet als 's So-
mers uyt zijn hol kroop ? antwoordde

hy : Men bewijftmy in de Somer niet

veel liefde en eer; foud ik dan in de

Winter ook nog voor den dag komen!
Daarom vermaande feker Vader zijn

Soon , en fprak : Lieve kind , neem dele

regel in agt

:

^ JF/e die , van '^ien men heeft het leyen , niet

'^il eeren ,

Die falooJ^ felf die fmaad nietyan fgkj*^'
nen '^eeren,

{a) Ik weet niet wiar uyt Sadi hebben mag,dat

de Scorpioeoen op fuik cca wijs foudcn geboren

wotdca*
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•.C worden. ^n7?off/<r^ fchrijft wel Uh. 5. Hifi.^nim»
cap.ió. dat de oude Scorpioenen van de jongen
verdreven en omgebragt werden j maar dat-fc

cven-wel uyt eijeren , die fy uytbroeijen , ge-
teelt werden.Alfo ook THnius. T^irenber^itts fchrjjft

nyt ^fiti^ono heel het tegendeel: dat namelijk dc
jongen * ( die fy veel tevens foudcn hebben ) tot

op een na » die fy voor de kloekftc en gauftc hou-
den , van dcoudewfouden gegeten worden. Eni-
ge houden , dat fe uyt Krokodillen j fommige,
dat'fe uyt vuyl houdt ; anderen , dat-fe van dc
grootc hette der Son op vergiftige plaatfen fouden
voort-komen.

Elfde Hijiorü

ALs een Geeftlijks vrouw eens op 't

uyterlte fwanger ging , deê de

Geeftlijk, wijïhy nooit een Soon
gehad had, een belofte, enfprak: Soo
degroote Godtmy een Soon geeft , fal

ik al wat ik heb , behalven dit kleed dat

ik aan heb, aan darmen geven. Godt
bewilligde zijn begeeren , en gaf hem
een Soon. De Vader was bly en vrolijk>

gaf aan d'armen eengaitmaal, en hield

wat hy toe-gcfeyd had. Als ik na veel

jaren door Damaskus reysde, en de

plaats , daar de Geeltlijk woonde , voor-»

by trok , vraagde ik aan de geburen, hoe

*tdie Man met zijn Soon al ging? De
Vader , antwoordden-fc my , fit in des

Schouts
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^01 PeHSSI AANSCHB
Schouts huys in hcgcenis ; en als ik naar

de waarom vraagde , vertelden-fe my,
hoe de Soon fig vol wijn gedronken had,

en met een dronken kop aan 't vegten

geraakt was , en hoe hy een dood-flag

gedaan had,en weg-geloopen was ; daar-

om , feyden fy , moet de Vader nu de
fware ooejens aan den hals dragen,

(a) Toen feyd' ik : Dit ongeluk heeft

ae Vader met luik een verlangend begce*

ren hem felf op den hals moeten oid-

den.

( <t ) By haar is *t gebruyk , als ymand ccn ftraf-

waardige mis-daad begaat , dat het gantfch Maag-
fchap daar voor ftaan moet.

Twaalfde Hijlori.

TOen ik nog een jongen was , vraag-

de ik een bedaagd man : om welke
tijd des ouderdoms ymant koft

manbaar gefchat worden ? Defen ant-

woordde my : Men vind wel in de boe-
ken , dat *er drie tekenen der manbaar-
heyd zijn : als eerftlijk, wen een jon-

gen *t getal van vijftien jaren bereykc^

Daar naa , cum natura maturitasperfomnum
effufa fe oJiendit.En ten darde,f«fw crims cir^

€a pudendaemergunt. Maar dit 's een feeker

merk-teken der regte aianbaarheyd , te

weten.
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weten , als men zig aan Godts wil meer

dan aan zijn lelfs natuur en begeerten

verbind : en foo volgt , dat de geen , die

bevonden werd dele deugd nog niet

aangenomen te hebben, van wijieluy-

den niet kan gefeyd worden rcgt man-
lijk te zijn.

Het menfchlijk beeld ontfangt zijn

oorfpronk uyt een druppel water , cn

leyd veertig dagen in s Moeders lig-

haam onvolKomen , eer 't zijn regtger

ftalt krijgt. Wie nu veertig jaren londer

verftand en wijsheyd leeft , die is niet

waard een man oft menfch genoemt te

worden. Een Jongclmg fonder kunft,

deugd oft gefchiktheyd , is maar een

bloot gcftaft en uyterlijk beeld van een

Menfch, *t welkeen Schilder met kunft

door verwen te weeg kan brengen ; ge-

lijk men diergelijke , met fchoone lange

kleedcren van alderley verwen versierd,

in deLuft-huyfcn en Pronk-kamers aan

de wand gefchildert vind.

Als de menfch zig in geen deugden da*

dig toont , wat onderfcheyd is 'er dan
tullchen hem en een gefchildert beeld.^

Wereldlijke goederen winnen is geen
kunft ; eens menfchen hart verheugen,

en hem verpligt maken kunnen , houd
ik meer gedaan te wefen.

Bar.
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Dartiende HiftorU

ALs ik eens met een gcfelfchap naar

de Mekkafche Bcde-vaard ging,

rees er onder eenigc wandelaars

een heftig krakkeel , 't welk eyndlijk

op een flaan uytliep. Terwijl dit ge-

fchach , hoorde ik ymand , die op een

Kemel fat, tot zijn Meê-gefcl feggen:

Ik verwonder my, dat de Elpenbeene

Looper in 't Schach-Ï^^l {a) \ veld foo

kan door-loopen , dat hy zig verbeteren,

en de hooghcyd van een Koningin win-

nen kan j enaat daar-en-tegcn de loo-

pers en voetgangers , die 't Mekkaafch-

veld en Woeftijn doorgaan om vroo-

migheyd te plegen , erger worden. Se^

den Beê-vaarts-Broeders , foo-fe in fuik

een reys haar begeerten niet dwingen,

maar zig met lekkere beten vullen , en

haar naaften verdrietig zijn willen, dat

niet fy , maar haar Kemelen Pelgrims

2ijn : gemerkt defe maar diftelen eten,

en fware laften dragen.

( A ) Dcfc gcliikents neemt hy na de maniet

die de Pcrniancn in *t Schach4^t\ gebruykcn i de

fteencn. die in dit fpel gebruykt worden , werden

gemeenlijk van Elpenbeen gemaakt ; en met dc

Looper, die fy SchAtir noemen, is 'taldus: Als

dc Koning geflagcn cn genomen woid > en dc

Loopcf
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i

Loopci vijf fri»«/744/-fteenen geflagcn heeft , foo

ekomt hy de waarde der Koningin. Om van dit

_ jrfJ;-oft Koning-fpel ( want SchAch heet in 'c

Peralaanfch een Koning ) den Leefer te geval wat

meer te gedenken , lbo noemen 't de Pcrfliaanen

fedrents , dat is honderd- fotgen i om dat 'ei veel

hoofd-brcken en na-denken aan vaft is en om
dat 'et niet als andere fpeelen , foo wel in 't geluk

als in finne-werking bellaar j
gelijk de hooglofte-

lijkfteVorft GnfiuvHS Selentts (foo hy fig noemt)

Ml zijn befchrijving van dit Schach-C^c\y pag: 4. nyt

Cl. mee aantrekt: Ludn^ Schachorum in tngtnionA<

UyaU confjlit, nee committmr Vtrtbus fortunA. Ea
wijl men ymands natuur en geeft daar in ipeurcn

en Iceren kan , lbo Ibnden de voorneemfte gcllag-

ten der Gorten en Swceden eertijds in 't gcbruyk

gehadt hebben ,dat de geenen,die hun Dogterstcn

huwlijk verfogten, eèrft in *i J'cfcrfcfe-fpel zig moc-

ften Hen laten , om hun verftand en harts-togten

door 't fclvc te proevcnj gelijk de Hoog: Vorft in \

felvc boek,/>4^. 1 3 • uyt OUo M^gno verhaald. Waac

van dit Schach- oft Koning- fpel zijn ooirptonfc

genomen heeft , daar van heeft my feker oud HoU
landfch boek , 't welk ik in de Boek-kamer van Sl

Vorftel: Doorl: de regeerende Hertog van Holftijn,

&c. aan getroffen heb , narigting gegeven j waar

in gemeld word , dat 'et voor veel jaren te Babel

ecnHeydenfch,onrcgtvaerdig en tirannig Koning,

Elm.tradab genaamt , geweeft zy i dcren,alsmcn

hem van zijn Godloosheyd afmanen wilde, was

ftraks met 'et fwaerd daar tegen aan. Maar hy had

onder zijn Dienaars een wijs Meefter , Philome-

ter gehecten > de welk van de Onderdanen verfogt

en gebeden wierd , een lift te bedenken , hoe hy

de gclnkfaligheyd van een wei-regerend , en de

gcvaarlijkheyd van een qualijk-levend Koning

ibuw mogen af-malenen hem vertoonen. Delen

riiilometci bedagt derhalvcn dit Koning-fpel,
waar
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1^0 . ^RSSIAANSCHE
waarin twee wederwaanlige Koningen met haar
Gemaalinnen , Dienaars en Onderdanen tegen
malkander ftrijden, en die zijn fchantfen niet
wel in acht neemt , verliefcn en \ velt rnymen
nioet. De Boeren zijn in'tfelve boek elk met
londerlingwerktnyg afgebeeld. Het tafelberd is

ook naar de Stadt Babel in vierkant gemaakt.
Met dit fpel ging Philometer in'sKonings zaal,
by d*Edelluyden , en maakte 't hen bekend. De
Koning, dit fiende , kreeg , wijl 't wat nieus
was , groote luft om 't felve te leeren, en gebruyk-
te daar toe Philometer tor zijn Onderwijfer , de
welk hem de beteekcning daar van met vriende-
lijkheyd te verftaan gaf. Ditfpcl foudook in dc
beleegering vanTrojen by d'Overften en Hoofd-
luyden heel gebruykelijk geweeft zijn j waar uyt
ookeenige, hoewel valfch , gewaand hebben,
dat dit fpel daar cerft gevonden zyj gelijk fulks
den fclvcn Autcm mee gedenkt.

-1

Veertiende Hijloru

DAar was eens een perfoon, die

quade oogen had , deefen ging by
een Arts van paerden en muyl-efe-

len om artfeny. De Arts fmeerde fijn

oogen met de lalf , die hy aan de muyl-
cfelen gewoon was re georuyken ; maar
den ander wierd daar heel bhnd af. Sulks
quam voor 't Recht. De Arts wierd ver-

klaagd. Maar de Regters feyden tot den
Arts : Gaa gy maar, u kan geen fchuld

gegeeven worden i was deefen geen Efel

i
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geweeft, foofoud hy na geen Vee-arts

aan

JJe

hebben
meening hier van is deefe : J^'ie

een i^igtige faak , een die onver '̂/iandig en

is , toe-vertroud , die wyji it^yonervaaren

luydenjijnfiecht verftant aan.

njfücnde Hiflorh

SEker voorneem Heer had een Soon

,

die wakker en hiftig was; als de felve

fticrf, vraagde men de Vader, wat hy

opzijn Soons graf wouw laaten fchrij-

ven ? De Vader antwoordde : Spreuken

uy.t d'Alkoran zijn te waard en te heylig

,

om op een plaats te fchrijven die met
der tijd vergaat , en die van de menfchen

betreên,en van de honden bemorft word.

Doch wild gy egter dat men daar wat

op fchrijven fal , foo laat deefe regelen

daar op fetten

:

Hoe '^aal^ heb iJ^ mijn hart '^ermaal^t hy

'tgroenegras ,

En met mijn lujl ge-^eyd daar V oyer-lupig

'St>as\

Gy^ die bier gaat yoor-hy ^ laat u mijn graf

yermal^en

:

\Vant gy fult ooJ^ gelfis eens in «"ft» graf-Jici

rallen,

SeS'
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Sefliendc Hijiorl^

SEker Gecftlijk ging een rijk man
voorby, die zijn knegt aan handen ea
voeten vaft gebonden had

, engruw-
lijk met hem te werk ging. De Gecftlijk
fprak tot hem : Godt , de Alderhoogfte

,

heeft u fuik een Schepfel, datugehjk is,

tot een Slaaf gegeeven , en u grooter
gemaakt, en tot een Heer over hem ge-
ftclt; daarom dank de hoogfte Godc
voor die genade , en woed fo gruwfaam
niet tegen uw knegt. Vertoorn uw niec
te feer over uw dienaar. Vrees. Drijf
hem niet buyten de billijkheyd. Denk

,

dat gy hem naauliiks om tien grootea
gekotthebt; gyheot hem nog lang niec
door een wonder-werk gefchapen , als

Godt gedaan heeft , en Godt plaagt hem
foo niet; waar wil uw hoogmoed en ver-
woedheyd heen ? Godt is nog grooter
als gy zijt.

Arfalan, gy groote Heer, beveel en
ebiO uw knegt wat gy wild , en vergeet
aar by de groote Heer niet, die over u

te gebieden heeft.

De groote Propheet heeft gefeyd

:

't Sal ten jongften dag een van de groot-
fte ellenden en jammeren zijn, als een
vroom knegt naar 't Paradijs geleyd , en

een



een quaad Heer naar den Hel vcrweefen

Itfal worden. Laatuvv toorn niet te ftreng

over de geen , die u gehoorfaamt , woe-
: den. Want het fal op den dag der reken-

; fchap qualijk ftaan, dat de knegt van zijn

• banden ontbonden , en de Heer daar-

( en-tegen aan keetenen valt-gefloten fal

worden.

II. ..

Scventitndc Hïjloru

ALs ik eens van Belg naar Damaskus

reysde , daar de weg , wegen de

Rovers, feer onfeker was , huurde

ik een ftark en moedig jongeling tot

mijn Reys-gefel. Deefen wift gaauw en

fnedig met het fchild om te gaan. Hy
voerde foo ftark een boog, die tien man-

nen qualijk op-trekken koften. Hywas
ook foo ftark vanlighaam, dat hem de

ftarkfte niet kon ter aarde vellen. Maar

dit moet gy weeten, hy was in zijn Moe-
ders huys luy en ledig op-getrokken , en

had in vreemde landen nog niets ver-

fogt. Het donderen der trommelen, dat

by de Helden gehoord werd , was hem
nog nooit in d'ooren geklonken. Hy had

het blixemen der fwaarden , dat by de

Ruyters in 't 1'charmutfelen gefchied ,

nog niet gelien. Hy was nog nooit in
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handen der vyanden geweeft, en vj,

den flag-regen der pijlen over-vallel
Wy gingen met malkander haaftig voorór
Als wy elders aan een bouw-vallige
muur quamen,fmeet hy de felve mee een
llarke yuyft voort ter neêr , en wouw/]
fchier ieder boom, die wy tegen quj
men

, uyt-trekken. Hy fprak met e(

vermcetcle tong:

Wiiar is een Olifant } i{ -^il hem over'^innefh
\

Waar is een Leeultf ? i{ -^ilmet hem eenftrijii

beginnen.

Als wy een wijl voord-gereyfd had-
den, quamen wy by geval by een plaats

,

daar twee Indiaanen fig agter een kley-
ne rots verfchuyld hadden : d een had
een Knods op zijn ibhouder , cn d 'ander
droeg een Aard- hamer. («jSyftaaken
altemet haar hoofden eens voor den dag,
enkeken wat wy doen wilden. Maar de
jongehng, die eerft foo ftout hartig was

,

begoft bang te worden. Wat ftaat gy
lang, feyd' ik tot hem ; toon u nu als een
man, en bewijs uw ftarkte , foo vermoed
ik , dat de vyand zijn eene voet al in

't graf fal hebben. Maar hy begoft te

meer te vreefen en te beeven, foo dat hy
ook zijn boog en pijl daar overuytde
hand liet vallen.

Niet een van de genen, die fig buyten
ge-
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rfcvaar
fien laaten, fal fig in tijd van nood

ianlijk houden. Die geleerd is met de

jl op een hair te fchietcn, en*tlclve

lin een te klooven, fal 't harnas van een

fcrken, als hy met magt komt aanfec-

niet door-fchieten.

Maar wat was hier byte doen? Wy
igen geen beter middel , dan ons ge-

'eer en kleederen in de loop te laaten

,

n ons leevcn maar als een buyt daar van

2 brengen.

VertrowVr een dapper '^erk (T^'en Ligt-ver^

vaarde j m*iar

\tn , die met eenen LeèW^ durft, yegten in

geyaar.

Ofiemand nog foo een ftarkte, ja Oli-

ants kragten fiad , indien hy in geen

'evaargeweeftis, foo fal hy in krijg, als

Ie vyand met geweld op hem aandringt

,

fzn vrees , hart en handen laaten fin-

,cen. Hart en moed moet men byervare

foldaaten foeken j gelijk men goeden

raad by de Wijfen Ibcken moet.

( <t) Een Aard-hamer is een lange houtc hamer.

Vaat tncè de Perniancn dc Aard- kluyten opdc

Akkers van een flaan.
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uichüende Hijlori,

IK hoorde eens een rijk mans Soor"
die by zijn Vaders graffat, metee '

arm mans Soon twift-redenen : Mij
'

Vaders graf, fprak hy , is treffelijk e ^

koftelijk versierd , en rondom gefchil t

dcrt , het is van marmer , met gulde lei

teren bcfchreeven , fchoon en kunfti

ingeleyd , en met Turkois blaauw-ge
brande fteenen befet ; ( « ) maar uw Va i

ders ^rafis maar van twee gebakke ftee i

nen t faamen gefet , en met een hand vc |:

aard bedolven. d'Arme jongen fpral i

hier op : Swijg gy maar ftil ; ais de Ver i

rijfenis eens gelchieden fal , fal mijn Va

'

der, eer uw Vader fig onder die Iwaan
fark recht beweegen en opgeeven fal , a

j

lang in 't Paradijs zijn. Want men houd (

dat de doodt der armen heel lijdelijk , er
|

maar een ruft zy. Een Efel , die een lig- 1

;

te laft draagt , fal geen moejelijke weg
\

hebben. Een arme, die fijn leven, dooij
den laft der menigvuldige rampen , fuui (

gemaakt word, ial gaern voor de deur
j

des doods verfchij nen 5 maar die in over-^

vloet en ftoute ruft fit , fal fonder twijfftl [

den doodt foo willig en bly niet te ge- 3

moet gaan. Hyis altijdtgelukfaliger, i

a,.j



die van banden bevrijd word , dan die ia

bantlcn vak > of daar in (ïtten blijtc.

( a) Op 't Dorp K^Jhcram , ccn half mijl van
|V Ardcbil * zijn cenigc diergelijke koftclijkc gra-

' ven; infonderheydt het graf (les Vaders van haas

gtoote Heilig SdnchSofi , die daar begraven Icyd.

Negentiende H'tjloru

IK vraagde eens een deftig geleerd

man , wat doch de meening van deefe

fpreuk was : Uit^ begeerten en hartS"

togten zyn uii/ ergfle vtjand} Hy antwoor-
de my , de mening hier van is dcfe : Als

een vijandr met weldaden bcgiftigcen te

vreêngelkk word, fo kan hy uw vriend

worden. Maar hoe meer gy uw begeer-

ten en harts-togten toe-geeft , en lief-

kooft, hoe meer dat-fc u tegenftaan en
wederllreven fullcn.

Hy kan Engelfche zeden ontfangen>

die weinig eet , en maatig leeft. Maar
wie als een beclt alles opflokt , die fal als

een beeft gehouden worden.

O
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Iwimigfie HijloYi :

Of eer een gefprek, "^^^ Rijks^ en^

Armen , V "^elk^ Sadi met een Ver^tifch

gehouden heeft,

IK ben eens in een gcfcllchap by eem!

man gekomen,die ik, na uyterlijk aan-

iicn, voor een Dervvifch hieldjdoch in-

wendig mag hy 't wel niet gcweeft zijn.

Defen deczijn mond vry wat wijdopen,

cn begolt op de Rijken te fchieten , leg-

gende : 't Is een droevig werk , dat d'Ar-

men de liandenin magt-pleging gebon-

den, en de Kijken in weldoen ae voe-

ten verlamt zijn. De vrygevigen heb-

ben geen geld in handen , cn de befitters

des rijkdoms gebreekt et aanvrygevig-

heyd. Defe reden mishaagde my niec

weynig : gemerkt ik door weldaden van

grooce Hceren opgetrokken ben. Mijn

vriend, feyd' ik derhalven , de Rijken 1

7ijn een Spijskamer der Armen , een ver-
-j

langen der gener die in de Drink-faal
^

fitten, een Herberg der Pelgrims,en een
\

toevlugt der vreemden. Sy helpen d'Ar-

mcn haar laft dragen , dat-fe daar onder

niet neder vallen. Sy gaan niet ter tatel,

vóor-fc haar^efin verlorgt en etenver-
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..chafc hebben. De Weduwen , doudc

iLuydcn , die weynig van vernnogen zijn,

ïhanr Vrienden en Gebuuren , bevinden

; haar gocdertiercnheyd. De Rijken ma-

''ken voor d'Armen Gaaf-verbonden , Ty

doen Beloften , fy geven Aah-noeflen,

JNieuw-j aars-giften 'en andere -fchen-»

fkaadjen ; fy ipreken haar knegten vry,

'Cn geven rijkelijk haar offeren. Maar
• vvanneer wildgy arme Geeftlijk tot fuik

^een gelukfaligheyd en magt geraken ?

Tfcy, die niets anders weet en kund, als

tweemaal in 't Gebedt uw knieën buy-

>gen , en dat met honderd aandagteloole,

'iniet-waardige en ydele redenen. Maar
fdc Rijken kunnen , lbo wel haar gebedr,

: !als haar vrygcvigheyd , veel beter doen

en ocfFenenrwijl l'e rcgtvaerdigcen, door

tnitiendcn ja vijfden geven , gefegende goe-

: idcren > witte klederen , eerbare zeden,

,.'ien een forgvr}'' gemoed hebben. Goede
[rjfpijs genieten maakt ftarkheyd in 't Ge-
[;3{bcdt, geeft een goed vertrouwen , en

rJwilvaardighcyd omby Godcte blijvenj

•f !en de ware Gods-dienft word beft in fuy-

ivcr-witte klederen gepleegt. Maar wat

, «voor kragten kunnender uyt een flappe

^ maag komen ? Wat voor vrygevigheyd

kanjer by een ledige hand zijn ? Hoe
kunnen gebonde voeten wandelen ? Wat
Aalmociicn heeft men uyt de hand van

Ö z eet
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SSIAANSCHB
een hongerige te verwagtcn ? In armoê
heetc men geen ruft ; ook kan \ gemoed
fig in behoeftigheyd niet wel tot vrede
begeven. Als anderen in geruftheyd haar

vroeg -gebeden (a) doen i foo moet.
d'Arme fig bekommeren , waar hyzijn j

vrocg-koft van daan halen fal ; hoe kan ik

hj^ met aandagt bidden , en te gelijk op i

2ijn brood denken? Men fegt

:

Wit '^el hegocderd is , diens Gods-dienji lijd '

geen hinder
;

Maar 'Stfie gebreJ( lijd : -V^ant die is een an^*
beminder, i

Hier uyt foud' ik feggcn , dat de Gods-

1

dienft der Rijken beltandiger zijn, en
"wat hooger en nader tot Godt komen
fouw : wijl fe haar gedagten by malkan-

1

der kunnen hebben, en niet, celijkdej
hehoeftigen , verftrooyd of verdeelt be- >

hoeven te gebruyken. Een Arme moet i

(ig altijd met gedagten plagen , hoe hy ,

op de Wereld voordkomen, en fig onder-
houden fal. Men fegt voor een Zin-
ipreuk : d'^rmoè heeft een f^art aangejigty

en ftaat befchaamt 9 in defe en d'andere We^ '

feld.

De Derwifch fprak : Hebt gy niet gé- -

hoord , dat de Propheet feyd : Jrmoè is I

tnijneer? Ik antwoordde: De Leeraar

defer Wereld ( Mahumed ) heeft met
defe



nVüJfcÉilii'li .

Hcfe woorden op een zeker volk willen

i duyden , als die l^j; geheel aan verdul-

igheyd overgeven ,'met Godt te vrede

ijn gelijk hy 't hun voorleyd , en hem
alles beveelen. Maar hy meent die nier,

. dic de klederen der ootmoedige Armen
11 dragen, en inwendig boeven en Ichal-

kcn zijfi;die *t geen,wat hun van anderen

fuy t meelijden mecgedeclt word , aan an-

deren we<}r verkoopen.

ÉDe Tmmmels geyen xroot geha^tr ,

Vocb is ^er niets te Jien in h^tav.

\ Is een noodig ding wat in den buydel
-- te hebben; hoe wild gy een reys begin-

nen , als gy geen teerpenning hebt ? wild

gy 't op *t bedelen aanleggen ? Og , keer

uw gefigt eq hoop hier in van de mcn-

,'l fchen at, foo gy een regtlchapen man

I

.i 2ijc ! En wat Tuit gy eyndlijk by dc luy-

!) den daar doch mee winnen , of

vl fchoon tot een Ichijn van heyligheyd

duyiend-maal uw Pater-nojier in de han-

.» den omdraaid?EenArme,die wat traag en

,. ondeugend daar by is , lal niet ruiten,

. voor zijn behoeftigheyd hem tot onge-

loovigheyd gebragt heeft; want armoè

. plagt d'atvalligheyd na te zijn. Hebtgy
I niets, waar meê wild gy klederen koo-

I pen , en uw naak^.heyd bedekken ? Sier,

' dat vermag rijkdom. Rijkdom heeft hier

O 3 eo
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5ï8 Perssiaansche
cn daar zijn lof. Hebt gy nier gehoord:

*

wat Godt ons door de Prophecen iaat

voordragen, van degenen, die in 't Pa* i
radijs geraken 5 te weten, dat daarnie--
mand arm zijn lal , maai altemaai rijk, en .

vol vreugd en vrolijkheyd zijn iulien ; o
<iat men weren Tal, dacdegecnen, di

met groote Ibrg haar levens onderhou*
ding ibeken moeten,den i'uyvcren Gods-

1

ciienftlbo niet be-yveren, cn degelukf "
-

ligheyd ioo na niet zijn kunnen. Ma r

rijkdom fet een gemoed in ruft, envcrjc-
gelt het, als met een Zegelring. Behocf-4
tigen Tullen altijd heb-lügtig zijn. Daci
men een behoeftige ook water des Le-«

j
vens toonde , foo Joud hy doch daar meè i

niet vernoegc zijn , maar de gantfche i

Wereld meenen een Bron te welen , om i

nyt te drinken. Siet gy ymand die armoê i

lijd , die alderley wederwaardigheyd i

wegen zijn behoeftigheyd uytftaaii i

moet , en die 't felve niet gewend is , foo i

fult gy lien , dat de nood hem tot gierig-»
|

heya , geerigheyd , cn alderley lift en bc-
^

Haan om wat te bekomen , verleyden lal;
j

ongeagt , dat de weg tot fulks verboden
en gevaarlijk is ; ja ue vrees voor 't laat- j

ftc Oordcel fal hem daar niet afhouden,
j

JVlaar een Rijke , die van de goede Godc '

met goederen begaaft is , cn uie de felve

regtmatig belit , heeft geen oorfaak, om
na



Boek. X I

l^na vcrboouc goederen om te (ien. Waar

. komt 'et van daan , dat 'cr foo veel in

Kerkeren , banden en boejens htten ,
en

*dat er lbo veel aan handen en voeten

verminkt worden? De armoe heelt haar

veroorfaakt onbehoorlijke dingen tc

doen . 't Vernuft leydt et , dat een Ar-

me, die ook zijn harts-togten en luiten

«. heeft , wen hy die niet met billijkheyd

- ( beftuuren kan , de felve met lalter-daden

i :^ verfadii-t. De maao; cn dc teellugt zijn

tweelingen eens lighaams : als d een zig

^ . V verfadigt en neêrgeieyd heeft, ftaat d an-

b| der weêr op. Ik heb my laten feggen,

O dat een arm Derwilch , als hy in onkuys-

mk beyd bevonden wierd, en vermoedde,

pd dat 'et hem qualijk bekomen louw , ge-

ÏJv'Jeyd Ibuw hebben: Gy lieve Mahume-
-1 dillen , geld heb ik niet , dat ik een Wijt

nemen en onderhouden kan ; en even-

wel heb ik ook de gaven der kuyfcheyci

niet • watfal ik dan doen, dat ik mijn

l luiten te vretn itcUen mag ? Over fulks

[ heeft een Ri)ke , die met een vry ge-

moed leeft, niet te klagen : want die

kan alle nagtcn zijn Lult-verlaaditer

t^M om-armcn en kulTen , en (ig alle dagen

Ik ! als verjongen. Voor fuik een aanmin-

mé nig leven des Rijken verootmoedigt zig

H alie ugtende den dageraad , en de buyg-H fame CyprelTen fetten, omeerbiedig-

M| O 4 h<^y^^
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3to Perssiaansche
heyd re toonen , haar voeten nedriger,

en neygen fig voor zijn vcnfter , om hem
dieshalven geluk te wcnrchcn. De na-
gelen en voor-tippen der vingeren van
zijn beminde zijn Ichoon bloedrood ge-
verwt. (i») Hoe kan 'c mooglijk \ve-

fen , dat een Rijke , in fuik een geluk-
faligheyd , zig aan Ibodanige lafterdaden

overgeven fouw? Wie een Paradijs-juf-

fer (c) heeft, fal de Wereld-juffers
wel varen laten. Wie rijpe en varlfc Da-
delen voor zig heeft leggen , die fal geen
luft hebben om die nog aan den boom
hangen met een fteen arte werpen.
De behoeftigen plegen gemeenlijk

haar reyne fchoot met misdaden te be-
foedelen , en de liongerigen 't brood
naar zig te halen. Een Hond,als hy maar
een ftuk vleefch vind , fal niet agten , of
*t van Sales Kemel , ( ) of Detfals Elèi

zy. Veel eerbare luyden raken door ar-

moê in lafter , en verlaten haar eer en
Godtfaligen wandel.

Men gaat in honger 'V^el de matigheyd yerhy,

t/tls d^^rtnoê l^omt , raaJ^t yaaJ^ V "^d-kven

aan een zy.

Over dcfe mijn reden wierd d ander
quaad op my , en liet den teugel des on-
gedukls ichicten , trok het fwaerd lïjner

.

tong , en joeg met zijn verdrietige e.n

grove
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grove reden op my aan , feggende : Gy
hebt de Rijken met een leer hoog en

overmatif^ lofuyt(^eftreken,en harenthal-

ven Ib veel woorden gemaakc,dat ymand
fchier menen Ibaw , als ot-le een artfeny

voor de krankheyd der Armoè, of een

üeutel tot de Schat- en Voor-raad-kilt

waren. Maar fc zijn een ttout,hoogmoe-

dig en opgeblafen volk , dat geen luydcn

agt; zy zijn welig, dartel en onverfade-

lijk ; fe zijn toorcfen des rijkdoms , wel-

ker fchijn men wel van ver liet flikkeren,

maar nier j^enieten kan. Se zijn eergie-

rig, en willen al inalleszijn; beelden

. haar groote klockheyd en w'ijsheyd in;

maar wat fe fpreken , heeft vaak handen

nog voeten. Sy noemen de Wijfen Bede-
•

laa*rs. Arme luyden ag:en-fe , als een die

! hoofd no|> voeten heeft, en fchelden-fe

f voor dwalen. Haar rijkdom , waanen-
• fe , fal haar verheffen en groot maken;

daarom willen-fe altijd gaern in groot

aanfien zijn, en boven aan litten , en

beelden haar veel in 3 fy kennen der

Wijfen fpreuk niet , welke dus luyd :

W'te tn ytvomigheyd ^leynder, en in rijkdom gro^

ter d'an anderen is , die is na *t uyterlij^ aanfien

'S^el rijl^y maar in Jig felf is hy arm.

Ik ley: Scheld niet op de Rijken; want

fe zijn Heeren der vrygevigheyd. Maar

hy antwoordde : Gyzijt ver verdwaald;

,
O 5 fe
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RSSlAANSCHE
Ie zijn flaven van haar geld. Wat heeft , q

men goeds van haar ? fe zijn wolken, die

wel water hebben j maar niet regenen.
Zijn-fe de Son gelijk ? wat baat 'et ons,

als-fe deftralen agter de wolken verber-
gen , en ons niet befchijnen willen ? Sit-?

ten-fe op 't Paerd van magt en geweld,
en kunnen goeddoen, fo rijden-Ie doch i

niet voord. Uyt liefde tot Godt fouden- }
fe niet een voet verfetten. Geven-le een 1

helder voor d'Armen , foo gcfchied het
met knorren en verwijten. Syfchrapen
metgroote moeite enarbeydvecl goed
by een,begravcn 't,cn moeten 'teyndiijk

met fugten verlaten. De Wijfen hebben \>

regt cn wel gcfeyd: Des < aards geld

fal eerft uyt d'*^ard J^omen^ als hjjelf in d'Jard
gedohen 'St>ord.

Den eerten moet het goet met groote moeit*

erlangen ,

, d*ander J^an *t daar na "^el fonder moeit*

ontfangen.

Ik antwoordde : Gy hebt de karig-

heyd der groote Heerenniet, dan door r
beedelen , befpeurd ; maar tegen de gee- ^

nen, die niet beedelagtig zijn, zijn-fe i

mild genoeg. De Toetfteen proeft het \

Goud ; en een Bedelaar plagt gemeen-
|

lijk met bidden de karig-heyd der men- *

fchen te proeven.
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1'.)

]a , 1'eydc hy , 't is my felf ervaren :

fy ftellen grove ftarkc Kaerels vóórhaar

poorten, die vroome luyden *t ingaan be-

letcen , met de hand te rug Itooten , en

fegi2;en : Daar is niemand t'hnys. Maar
iyïparen daar evenwel de waarheyd niet

aan : als ik naar een veritandig , goect-

dadig en belcheyden menlch vraag, föo

is 'er wis niemand t'huy ^

Ik antwoordde : Sy /ijn cUes-halveii

evenwel niet te verdenken; want l'y wor-

den van te veel Bedelaars overloopcn en

geplaag: ; dat 'et zand des Woeihjns ui

enkel t'aerlen veranderde, nog fbuden

d'oogen der Armen niet verfadigt wor-

den.
'li Want het oog der gierigcn kan loo

weynig vervuld worden , als een put van

den dauw, fchoon hy mild en dik van den

Hemel vair.

Ik geloof niet dat Chacem van Thaf,

die anders mild en vrygevig was , de

welk in *t Woeftijn zi)n wooning hield,

wen hylig indeötadt opgehouden had,

den al te grooten overloop der Armen
verdragen, en haar vernoegd louw heb-

ben ; foo zijn handen niet als gelladig-

vlietende bron-wellen Ibuden gjweelt

zijn , dat hy daar over felfeyndlnk fouw

moeten nood geleen , en verlcheurdc

kiecdcren gedragen hebben.

O 6 AgI
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?ERSSIAANSCHE
Ag! feydehy, my jamaiert dc gocdt

Kijken ! Neen , leyd' ik, u verdriet datfe
wat hebben , en gy misgund hen haar ge-

Als wy dus met woorden aan mal kan»
oer waren , en gelijk als in 't SchacMpd
( e ) d een tegen d'ander wcêr-parcy
hielden , ruymde ik zijn voetvolk ( te
weten, de Boeren in 't Ar>6^r>^-rpel ) dat
hy my tegen-ferte, dapper uyt de weg;
cn fo dikwijls als hy den Koning Schach
bood, ferte ik hem de Koningin tegen,
dreef hem in, en won hem (om lbo te
%ekcn) al zijn geld af, cn maakte dat
zijn Pijlkoker heel ledig wierd.

In fuik een geval en ftrijd moet men
niet ftraks voor foo een party geweer en
wapens nedcrleggen , en de kans gewon-
nen geven. Wat heeft een fodanige meer
als een ftoute , ledige , en doch maar ont-
leende reden ; heeft men regt , en ftaat

daar op , foo kan men d'overhand wel
krijgen en houden,

£en op-gehlajen Redenaar

Vie jioft en groot-fpree\t '^oor en naar ,

Vie toont yoor ell^ eenydie fchijn 5

Die hangt een degen aan de deur
5

Maar l^omt daar eens een kamper yetfry

Soo falder niemand binnen xijn.

Toen nü,als gefeyd is,de Derwifch niet

ver-
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verder voord -komen kolt, en fng , dat hy
in 'c twiftredenen overvvoiinen was , be-

goft hy zijn vuyllen te roeren , en fcheld-

en laltervvoorden van fig te werpen ; naar

de wijs der ongeleerden, de welke , als-lb

in de laak niet voord-komen , en haar

weerparty met vafte gronden en fliiyt-re-

denen niet wederleggen kunnen , van de
voorhebbende laak afgaan , en de per-

foon met lafteringen aanvallen. Gelijk

Afar (/) de Beeld-houwer zijn Soon
iVbraliam deê , als hy hem in zijn gevoe-
len van de ware Gods-dienft met geen
grondige wederlegging bejegenen koft.

\ Welk even eens komt , als 't geen God
de Heer feyd : Wild gy niec fwijgen, foo

wil ikufteenigen.

\ Defe Derwifch goot de fchandelijklte

lallcr-woorden tegen my uyt. Ik ver-

fchoonde hem weder niet. Het quam
van dc mond totdevuyften. Hy greep

my byde kraag. Ik daar-en-tcgen viel

hem in den baard. Als wy dus aan een
waren , en met malkander omfprongen,

liep het volk rondom toe ; elk lachte om
onlen handel , en beet uyt verwondering

in de vinger. Kort: Wy gingen om de-

fe ftrijd voor den Regter , en ondergaven

ons zijn regtvaerdlg oordcel , dat hy ons

van een fcheyden , en leggen fouw , wat
^^onder^cheyd dat er tuifchen Rijk en Ann

is»
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is. De Kenter , ons in dit gefchii fiende, ï

cn ons voorvcrhaald wederwaard ie
f

voelen verneemende , liet het hoofd han- ;

gen, befon fit^een wijl, enbegoftdaai -

op dus zijn reden: Gy, die den Rijkern^

looft, en u d'Armen befwaarlijk toonc,^

fult dit weten: waar Roofen zijn , zi;n

ook Doornen. Waar een Schat leyd, ley

ook een Slanj^. Waar men Paerlen vilbhr,

zijn ook Walviffchen, die de menfchen i

in - (lokken . De welluften defer We* '

reld hebben 't gehengnis en de dood op )

den rug. In 't Paradijs laat fig ook de bc-
"

drieglijke Duyvel vinden. .

De fcbadw^ en het li^t, de liefde^ nijd ènpijn,

Ve yreiigd en droefljeyd , "^il'en hy walmand,

zijn.

Hebt gy nooit gefien , dat in een lufti-

genHot ook af gevalle wilgen-rijs leyd,

en dorre ftamnfien ftaan ? Even eens vind
j

men onder de Rijken vroomen , die de 1

gaven , welke fy van Godt ontfangcn !

hebben , met dank erkennen ; en boo- i

fen, die met defchandige lafterderon- :

dankbaarheyd befoedelt zijn ; insgelijks ;

ook, fal men onder d'Armen geduldigen

en ongeduldigen , vroomen en godloo-

j«n aantreffen.

Wijl 't getal der vroömen by Rijken-

en Armen ia groot niet is , als *t getal der

boo-
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30011*11, IlK) /ijiiic dies tc aangenamer.
De genen die zig God-waards houden,en
leven , wenfc veel hebben , als oflè arm

; waren , en niets hadden, die zijn Rijk j

insgelijks ook d'Armen , alsle (iggenoe-
; gen laten , en fig rijk Ichatten Hyisde
li : noogft-geadelde onder de Rijken , die'

lig de nood der behoeftigen laat ter harte
gaan , en defelve doormild-dadigheyd
van haar keert. Onder d'Armen is dat de
befte , die den Rijken aan de hand gaat,

en voor haar bidt. Godt feydt : IVie zyn

hoof en "jertrouu^en op GodtJet , dien is

Godt alles.

Hier op keerde de Regter zijn gefigt

van my naar den Derwil'ch , enlprak:

Gy fcheld op de Rijken, alsdatfehaar

aan den Lifter overgeven , en fig in weel-
: de , welluften en braH'erijen vinden la-

ten, 'tis waar , dat er, gelijk gy fegt,

fulke luyden gevonden werden , die

vveynig deugd by lig hebben > die voor
de weldaden cn ï>oederen,die Ty van God
ontfangen : niet dankbaar zijn;

: die veel geld en goed by een fchrapen,

en 't felve begraven ; dii lekker leven,

; en van 't haar niemand wat te goed doen.

Maar evenwel vind men ook Rijke luy-

den die een goed gemoed hebben , die

\

goed-dadig, oormoedig en vriendlijh;

zijn , cn lig verheugen als-fc d'Armen
goed
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goed-doen Tullen; de felve zijn in dcfe en

d andere Wereld gelukfali^ te hoiidcn,en

fullen ook hier lang , en namaals eeuwig

leven. Als daar zijn de dienaars des Ko-
nings defer Wereld , die van Godt be-

veftigc zijn , datfe van haar vyanden
d'eene overwinning na d'andcr hebben
fullen. En voorneemlijk d'erlgenaam des

Koningrijks Salomons, d alder-regcvaar-

digfte en verftandigfte der Koningen de-

fer Wereld, naamiijk, Abubeker de Soon
lljLfk Saadi , ( (:) welken de hoogfte Godt een

lang leven geven,en zijn geweld en heer- i^f

fchappy vermeerderen wil

!

Met defe redenen des Regters lieren

wy ons vernoegen en verdragen. Wy
neygden t'famen onfe hoofden tot de

voeten , omhelsden en kuften elkander,

tot een teken der overeenftcmming on-

fèr gemoederen , eneyndigden ons ge-

fchil met defe woorden :

Gy ^rme fuh geluk, Hemels doen be»

fchulden ,

Maar liever gehre/^ tot in fterf-uuT

dulden,

ey die in rijJ^dom leefty deel uyt wVf oyerfchoty

So hebt gy -^ederom een eew^ig-milden Godt,

( 4 ) Dc Perflïanen houden , ofmoeten na haat

Wet houden , ydcr dag vijf bidtlonden , 't zy in

haar Kerken ofc in haar Hiiy fen. Hetvroeg-Gc-

bedt , dat onfen Auteur hier gedenkt > wordyaa

haar v^p;4 gcnocmd*cn gcfchict tcgcns d'ugtcnti
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i\oo 6 £ N-L. A A K D. , . Bcc/:, 329

{b) By de PcrflRanen is 't gcbruyk , dat de

rouws-pcrlooncn , doch mecft Bruydcn cn Eniy-

3fis gal\en , ( hoewel ik't ook aan ccnigc Jon^-
nans en Mannen geilen heb) haat vingers cn na-

;cls rood verwen , waar toe fy een vermorfeldcn
' ot ilof gemaakt kruyd gcbruyken, 't welk fy Chirt'

f noemen. Daar zijn, hond ik , geen volken die

ig meer , als de Perlllancn , in boute verwen ver-

naken , waarom fy niet alleen haat handen > cn
enigen ook haar voeten , maar ook Paerden en

' nderc Dieren , jac ook cenige de geflagtc

.tichapcn , diefyop de vlcefch-banken uytventen,

od verwen. *t Sclvedocn fy ook haat dooden,

s-fe nog als Jonkvrouwen en Jongmans Ikrven»

( f ) De Mahumcdilten gcloovcn , na aanlcy-

lingdcs Alkorans . dat d'Engelen niet alleen van

nannclijk , maar ook van vrouwelijk geflagt zijnj

defc noemt onfen Schrijver Paradijs-juffers.

,
(d) SaUh foud' een Propheet gewecft zijn , cn

ijn beroep cn ampt door een wonder-geboort
•ens Kameels bekragtigt hebben. Waar van wy,
«Is ook van Detfal en zijn Efcl , den niciisgierigcn

• ^efer te geval , haar hccle vertelling hier aan han-

.:;en fuUen, gelijk datclijk volgen fal-

' (t) Van dit Schach-fpcl hebben wy agicrde

rticnde Hiflori van dit fevendc Hoek wijdluftig

fproken.

(ƒ) ^yïtr fouw Abrahami Vader geweefl zijn.

loevvel de H. Schrift hem Tharah noemt , Gen: xi.

'ers26. Maar door wat gelcgeniheyd en veroorfa-

ting die flrijd tulfchen Vader cn Soon oniftaaa

•-y . verrellen fy in een korcswijligc Hirtori, die wy
)ok nefFens te thans-gcdagtc vertellingen tot ver-

naak hier oy«brengcn lullen.

(f) ^bubeker is de gccn,die Sadi dcfen Roofen-

;aard op- gedragen hcctc^gclijk in zijn Voor-icden

f iicn is.
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3
ERSSIAANSCHR

Vm de Kjmeldes Tropheets Saleh

gelooven de Perjftanen dui

SAleh IS een Broeder Samuti ge

wcelt, en heeft lig tulfchen Medi*

na en Damaskiis opgehouden: hea
wierd van Gods Orakel bevolen

dathy de luyden van haar Afgodery af-

niaanen , en feggen louw , dat-i'e de Go-

den verlaren , en den eenigen waarer

Godt aanbidden fouden. Saleh gehoor* c

faamde Gods Item > en verkondigde hei
j

volk , dat hy van Godt tot een Propheet^

ofGods-tolk verordent, en dat hem voo:) \

haar te lullen prediken bevolen was
Maar 't volk wouw zijn woorden niet*

aanneemen: foo gy een Propheet zi]t

fprak elk , foo beiuyg fulks door

wonder-teken , en bckragtiguw beroep.

Maar wat gcfchach ? Saleh deed eer

wonder -werk, en deê uyt een groot

ftcen een witte Kemel komen.

Als de luyden dit lagen , riepenfe he

voor een Tovenaar uyt. Hy liet, oa'

dac-fe lien fouden dat *ct een waarach

tig Dier was , de Kemel drie dagen voo

ytlers oogen omgaan. Maar de luyde

quamen by de Kemel , floegen hem , e

hieuwen hem zijn fenuw-aderen aar
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'astcdtc rdiinkcis oiitvvce. Hier

vvierd Salch bcdrocKl. Hy fprak tot zijn

Broeder Samiui : Hoe fal ik met dit volk

.landelen ? ik kan die moccwiUigheyd

(bo ongcftrafc niet laaien doorgaan.

HlPeefe fecmel , fprak hy tot 'et volk,

IWoord niet my , maar Godt toe; dien

i jom die boosheyd itraifen fal. Hy voerde
' het Dier , op dat me 'er lig niet meer aan

vergrijpen louw, naar zijn huis. Toen •

>egoitende luydenook op de Propheet

te flaan. Hy badt Godt hier over om
/raak. En 't gelchiedde , dat de Ke-
lel weör in den fteen ging. Maar Salel^

„loeft op Gods bevel van 't volk afgaan,

lenhaar niet meer vermaanen. 's Anden

•ren daags quam d'Engel Gabriël het

'^olk, totftraf van haar ongehoorfaam*

leyd en gepleegde moetwil , den doocl

^anfeggen. Waar op ook voord al de

!tnenlchen aldaar neêrvielen en fticr-

I ven

.

Als *er huydensdaags nog Koopluy-»

den en Pelgrims van Damaskus naar

' Mekka reyl'en , en by de felve 'tteen ko-

imen , ioo maaken-le, in't voorby-gaan,

vernet trommelen, fluyten, en luyd roe-

ipen, een groot gekrijfch en geraas.

/AVant zy gelooven , dat de felve Kemel
rnog altyd roept; en feggen, dat haar

Kemelen, als-lc zijn ftem hooren , Ihl

Üaan,
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^rnsSlAANSCHE
ftaan , en met voord willen, en veel Jaa

van ftervcn Daarom verdrijven-lè h;

geluyd des geroeps , dat zy waancii',>

met zulk een groot gerucht en meng-
geluyd.

Van Vitfal^ en o;ijn E'^L

IN Mahumeds rijd , feggenzy, is 'er

een Kind (datzy Detfarnoemen) med
een oog,en met verkeerd-itaande voe-*

ten geboren , *t welk fbo dra als 't tef

wereld quam naar een Dadel-boom toes

liep, en vrugten daar van at. Dit won*
der-werk wierd Mahumed aangefeydi
die ten antwoord gaf , datuyt defe jon-^

gen nog groot onhcyl op de wereld ont-

Itaan fóuw. Maar men liet hem gaan, ea

doodde hem niet. Evenwel was 'et een

van Mahumeds jongeren , die defen toc-

komend-ongeluk-uigter door 't fvvaerd

ontzielen wilde. Maar als hy fulks

meende tt bedaadigen , keerde 't fwaert

lig om, en trof , in plaats van den jon-

gen , de geen felf die 't voerde. Die

Kinds Vader heetc Lbilehtb , de felvc

had een Ezelin , die op den felven dag

,

toen Detfal ter Wereld quam , ook een

jongen Ezel wiero ; in welks hairen een
fon-
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onderling geluyd gehoord wierd. Als

jvdahumed dit vernam, 1'prak hy : Op
leefen Ezel fal Detfal rijden , als hy

Jc Ooften verderven fal. Naderhand
;ieeft een Engel hem met den Ezel in

!ien Eylandgeoragt , alwaar hy huyden
joog is , en kort voor de Jongften-dag

weêr-komen , en 's Duyvels Voorboo
en Uytroeperzijn zal.

De Joden Tullen hem Isfahan uyt-

eydcn , en fuUen 't volk toe-roepen :

*

eloüf aan deefe , foo fiilt gy faligh

. vorden. Hy lal Europa en Afia door

fwaerd verderven , de voorneemftc
Bteeden omkeeren , en eyndlijk ook tot

•iaan Jerufalem komen. Dan fal Godt
)hem niet meer willen toelaaten , ma^r
fal Chriftus daarheen fenden, om hem
van daar te drijven ; doch hy fal naar

^gypten , en van daar naar Damaskus
Tvlugten ; maar Chriftüs fal hem geduu-

irig vervolgen : en als hy over Babel weer
iii Isfahan fal gekomen zijn, fal hy eynd-

;ilijk van Chriltus in een (lag overwonnen
..•cn omgebragt worden.

Fan



••34 P E R S S I A A N S C H B

Van K^hrahams Gehoorte^ en ^

Nmruts ondcromi*

*t jS bclacchclijk wat zy hier in va

I
d'Aarts-vadcr Abraham fchrijvcn e

gclooven. Hy is , leggen zy , te

tijde Nimnits (de welk in Orfa, niel

ver van Alepp gelegen , louw gewoond

hebben) geboren ; en dat op deefe wijs

De Koning Nimrut had eens cenquaa

den droom gedroomt, en ontbood daa

over eenige Waarfcggers , om die de

felven te iatcn uytle'ggen. De Droom
bedieders , by den Koning komende, e

zijn droom vcrftaan hebbende ,
Icyden

dat de felve beteekende, dat er binne

veertig dagen aan zijn Hof een Kin

fouwontfangen , en met der tijd gcbo

ren worden, door 't welk hy zijn onder

gang neemen foiiw. Nimrut, luiks voor

komen willende , beval derhalven , da

binnen de felve tijd niemand aan 't Ho
zijn Vrouw beilaapenfouw; ja om ne^

fens zijn bevel nog een daadelijk ver

bodt daar van te doen, foo liet hy de wy
ven van haar mannen af-lbnderen, in by-

fondere kamers alleen houden , en met

ftarke wagt bewaaren. Afar, een Beeld-

hou-



mwcr cn Afgoü-aiaaK^cr , deê *s daags

:jn handwerk , maar moeft 's nagts voor

Konings kamer by't ligt zijn. Opeen
;jgt, als de Wagters (liepen , ftond het

Irouvv-volk op ; in welke nagt ook Mars
rouw , door Gods ingeeven , na haar

|4an ging , en zijn bylegging begeerde,

als AVar , uy t vrees voor den Koning,
ïur begeercn weygerde cc voldoen,

|ydc zy , dat-fe op Gods bevel hem
bt fulksquam aanmoedigen. Maar hy

|.t j:)rak: Hier is immers geen plaats die

i iet van 't ligt befcheenen word; de Ko*
::ing fouw t fien, of gewaar worden,

foen ontftond 'er ftraks een duytternis,

ie , als een muur , Afar van Nimrut
Öbnderde foo dat Afars doen niet kon

^fien worden. Op deefe tijd yvierd.

vlbraham ontfangen. Als de veertig da-

.
lijden voorby waaren, quam Nimrut fijn

^ '.karre-kykersfpotswijs toeroepen : Nu
'

.kl 't kind ontfangen zijn , 't welk my
f imbrengen zal. Mecnende, dat er over

[ijn (treng bevel aan de wijven, van haar

'jeen bywooning had kunnen gefchie-

y jen. Maar alsde Waarlcggers evenwel

|.
iandvaftig feyden , dat het felve kind

ia 't verloop van negen maanden fouw

icboren worden , beval hy , dat men
Tlle knegjes , die om die tijd fouden ge-

boren vi'orden , doodenlbuw. Alsnude
tijd
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tijd quam , dac Afars vrouw baren fou,3

wierd de felve feer bekommert , hoe^ii

haar kind fekcr fouvv mogen ter w-,

brengen, en van de fcharpe Bloed-w?

des Ronings bevrijen. Sy greep eya^

lijk een moet , en dagt , naar-de-m~"

het kind met een by-nebbend wond
werk ontfangcn was , dat alfoo ook

des felfs geboort wel eenwonder-d
gefchicden kofh Dus vertroude fy

Godt , en ging naar een Berg-hol , waj

in fy van 't kind verloit wierd ; c

als fy weër genefèn was , ley fe het kim

in windelen gewonden , van haar , bcv

*t Gods byftand en befcherming, en gi

foo uyt de Spelonk. Straks daar

quam er een grootcn fteen van den be

af-rollen, die fig voor den- ingang d

hols ley. De Moeder ging naar huys, <

quam vveenende by haarman , feggcnd

Ag ! ik heb een Soon gebaard,cn dcreh

isgefturven! Lieve vrouvv, fprakAfa

ween dieshalven niet; 't is goed dat h

dood is : hy had doch anders mocte

om 't leven gebragt worden. De Moede
ging weêr heymelijk naar 't hol ; daar f]

als-fe daar digt by quam , twee Leeuwe
voor fag leggen ; de welke , nelfen

den grooten fteen , voor haar weeken

en een vrijen ingang vóórhaar maaktenl

Als fy in *t berg-hol quam, vandfybai
kin
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J l

>Kind niet in windelen , maar met een
•/choon kleed aan; en fag dat by onder
^lan zijn duymen wratten , als vrouwe
{ Dorft-tepels, had , waar aan hy Iboo;. De
Vloeder liet het kind ook daaglijks aan

ar borft fuy^en , en ging dan wéér van
ar. Sy onderhield den jongen feven

laren lang in dit Hol. Als fy eens naar
em toe-ging, fag fy hem buyten de Spe-
jnk , met zijn aangeligt naar dc Son ge-
ëerd, en met zijn handen opgeheven,
idden. Sy vraagde hem , wien hy aan-
ad ? Ik bid , antwoordde hy , Gotlt aan.

y vraagde verder : Wie is defeive ? Die

S,

antwoordde hy, die van 't Ooft tot et
''eft wandelt , en met zijn Rijks- ftaf ai-

s wijÜijk beheerfcht en beftierd. In
V Vader Afars huys , fprak fy , zijn veel

jjodcn , dje uw Vader fclf gemaakt
jüeeft. Abraham , hier over verwondert,
;Dad zijn Moeder , datfe doch m.akea
^jA'ilde , dat hy dcfelve eens fien mogt,
:;De Moeder ging hier op van hem. Straks
\daar na quam d'Engel Gabricl tot hem»

fprak : Het zijn geen Goden ; maar
zijn maar blootc fteenen , daar uw
ocder u van gefeyd heeft. De Moe-

der openbaarde haar Man hcymlijk , dat
^-'t kind , 't welk fy voor feven jaren ter

ereld gebragt had
, nog in 't leven was.

far, hier over bly en vrolijk , haalde
P ziiii
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zijn Soon Itraks tot hem in huys , en fey 1

dat hem een Vader- en Moederloos-kim :

uyt vreemde landen toe-gefonden was v

*t welk van Nimruc en zijngantfchHof-

gefin geloofd wierd.

Niec lang daarna wicrd 'er eengrooi

-

Feeft aan-geftelt , op v^elk de Koning er

den fijnen de grootfteeer-endienitplc'l

gingen voor haar Goden doen fouden^^

Abraham ging den laatften avond voom
'

dit aangefteldc feclt in den Tempel, eri

hieuw met een bijl al de Goden in ftukl

ken ; behalven de grootfte, die hylie|

fo hy was,en daar hy den bijl by net r-lcyi

Als de Vader met zijn Soon s morgen»

vroeg in den Tempel quam , om toe-be-j,

reydmg tot den Goden-dienft tc makeni

.

en daar fuik een verwocfting fag , vraag-

de hy zijn Soon , hoe dit toe-gnig? D
^

• heb, antwoordde Abraham, dele nagi

een groot gefmijt en geraas in 't Goden-
' huys gehoord; maar wift niet wat 'et tc

beduyden was: doch gingderhalven eenj

'

daar na toe , en fag dat de grootfte God^

de minder-Goden , wijlfe hem op d'aan

komft van dit Feeft zijn behoorlijke eeJ^

niet aandoen wilden, met een Bijlne-fc

der-hieuw. Soon, Iprak Afar, zijt gy|
for ? hoe kan een fteen fig bewegen ? ho^

kan hy van d'ene plaats tot d'ander gaan

en anderen ter neder daan ? Vader, ipra'

Abra



kbiaiiam daar-cn-cegcn , gy zijc derhal-

en foc , dat gy geloofd , dat fteene»

jöden zijn. Hy bcgoll hier op met zijn

/ader van den waren Godsdienft, en den
diendigen Afgoden-dicnft, te tvvift-rede-

len , en dreet hem met vafte gronden en
bewijsredenen foo in, dat hy niet een
c voord meer antwoorden koft. Afar

>]-vierd hier over toornig, begoft heftig

)p zijn Soon te kijven en te Icheldcn , ca
rcygde hem metÜagen.

j[ Hier op fiet nu onfcn Schich Sadi in zijn laatftc

Sifiori van dit fevende Boek > daar wy de letter

') tot een merkletter gelet hebben, j

Als Nimrut nu om zijn Goden-dienft te

/)legen m den Tempel cjuam , en dit gru-
'jVq\ der verwoefting fpeurde , fprak hy
Tar daar over aan; de welk opentlijk

kende, dat et Abraham gedaan had;
icfen ontkende het ook niet , maar fey :

a , ik heb *t gedaan : want het betaamt
iet, dat men de eer , die alleen den

^enigen waren Godt toe-komt , den ftee-

\n geeft. Doende daar by weder een
^erigt van den waren Godsdienft , even
sensals hy te vooren aan zijn Vader ge-
daan had. Doch hy wierd niet gehoord;
laar in de gevangenis gewurpen , enter
)od gedoemd.
Terwijl men nu raad pleegde, wat

P 2 men
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3 40 PERSSIAANSCHB
men hem voor een dood aan doen fbuw, ii

wierd hy buycen de gevangenis gcficn, ):

dat hy ging , en met opgeheeve handen t;

bad. Toen feyden fy : Hy is een Tove- i

raar, en moet derhnlven verbrand wor- j

den. Daar wierd ftraks een groot vuui.|

aangeleyd ; maar als 'tfclve aan 'tbran-

r

den raakte , floeg de vlam ter zijden af,^

en verbrandde degenen die *t vuur aan-

ftookten j en allbdcr dieshalven niemand

by 'c vuur komen dorft , lbo wiert 'ervan

ver een hoog flinger-touw gemaakt , ont

JLbraham daar meê op 't vuur te flinge

en ; maar de genen die flingeren fouden

wierden de armen van twee Engelen te-

gen-gehouden.
De Duyvel , dit ficnde , gaf hen;

raad , datle een gemeenc Hoer daaia

by halen fouden , en die in *t openbaac

met een man boeleeren laten , als dan

fouden d'Engelenwcl wijken.Defen raad

wierd aangenomen , en in 't werk gcftelt.

d'Engeleii verdweenen. Abraham wierd

op 'r vuur gewurpen ; maar de vlammen

weeken voor hem, en wierden daar van

ftraks als met water uycgebluft. Toen

wierpenfe hem met fteenen, op dat hy

't doch niet ontkomen fouw ; maar al de

fteenen bleven boven zijn hoofd hangen,

en wierden wolken , daar druppelen wa-

ters uyt op zijn hoofd vielen, omhe -
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verquikken. De Voogden quamen
lioop-wijs naar hem toe-vliegcn,cn droe-

;en 't hout , dat uyrgegaan was , van
leoi wes; ; foo dat hy vry en onverlet

. c op d'aard ftaan bleef. Op de lelve plaats

r. fouvv naderhand een Bron ontfprongen

.

;
zijn , daar ViiTchen met goude ringen in

vfwornmen , die doch niemand hcctt kun-

.jncn vangen.

Godt ichikte het , dat niemand iets

eer aan Abraham doen kolt. Als hy nu
us vry en onbclemmcrt was , daag-

||7de hy Nimrut ten ftrijd uyt,cn Ccy : koom
t .^Koning, vegt nu met uw gantfch hcir

egen my ; ik fal Godt bidden , die lal

^ ^y hulp tegen u verfchaffen. Als nu
Nimrut tegen Abraham te veld trok,ont-

ftondt'er een over-groote menigte van

Muggen, die de lugt heel verdonkerde.

:Een van de felve quam Nimrut aan 't

'voorhoofd vliegen , die hy wcg-jocg;

r maar fe quam weêr, en fetre fig opzijn

f neus ; en als fe daar ook vervolgt wierd,

kroop fe heel in zijn neus , en fteeg op tot

;aan zijn hcrflenvat. Dit verodrfaakte

hem fuik een gejcuk , dat hy gedurig aan
vzijn voorhootd krabben moeft. Als hy
. dit krabben eyndlijk mo^ wierd, en 't fel-

^
; ve ook niet meer helpen wilde , moeften

j zijn Kamer-jongens hem met een hou-

Vten hamer, die met vilt overtrokken was»

P 3 fatjes
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Perssiaansche
fagjes voor *c hoofd kloppen: lbo lang alj^j

fy klopten, had hy ruft; maar lbo dr^V

als fy eens ophielden , bcgoft de Mug fi

te reppen.

Maar als de Jongens fagen , dat fy di

moejclijk Tonder ophouden arbeyde

mo'jften, foodat fy dag nog nagt ruftei

mogten , en daar by heel afgemat en af^

gcflooft wierden , namen ly een groot

yferen hamer , en floegen Nimrut de

kop heel in twee, dat 'er de Mug uyc

vloog y die foo groot geworden was , da

hy eenMufch in grootte niet hoefde t;

wijken. Dus heen Nimrut , naar d'ovcr

levering of zaage der PerfTianen , zij

cynd genomen; en Abraham is in de We
reld groot , vermaard en beroemt gewor
den.

PERS-
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PERSSIAANSCHE

OOSENGAARD<
Het achtfte Boek.

Inhoudende eenige treffelijk^

Redenen^ Regelen enSm'^

Sprchke»»

E goederen zijn , om dat wy
geruft en gemakkelijk leven

lullen; maar wy leven nier»

om veel goederen byecnte
lullen famelen. Mt-n vraagde

; eens een wijs Man : wie geluklalig , en

iWie ongelukfalig was ? De felve ant-

1 woordde : Gelukfallg is de geen , die eet

! en uytlaaid. Dat is : Die lig van zijn ey-

gen wat te goed doet , en ook den be-

noeftigen daar van wat meê-deelt. Maar
ongelukfalig is de geen te houden, die

fig bea^oeici met veel geld en goed by

een tefchrapen, en eer hy't geniet, lig

neer-leggen , en de Wereld zeegenen

moet.
P 4 Men
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ERSSIAAMSCHE

MEn moet nicc voorde vcrfturvcncu
bidden , die in haar leven niet goets t

gedaan hebben , die haar leven maar om f
grooten rijkdom te winnen doorgebragt,

}
en de vrugren daar van nog felf genoten, |
nog anderen te genieten gegeven heb-
ben. De man Gods Mofes heeft Karuri
(a) ffcnoeg vermaand , dat hy andcrea
goed noen louw , gelijk God hem deè, cni

gedaan had ; maar hy wouw Iblks niet

volgen : doch hoe 't daar op met hem ge-

gaan is , en wat hy voor een rchrikkelijkl

eynd genomen heeft , is bekent. Wie
van zijn goud en filver niemand te wil is,i

die fal van goud en filver den kop inge-
drukt worden. Soo gyde goederen den
Wereld wel genieten wild, fo bedenk ook
anderen daar meê, wijPt uGodtdaar--
om verleent.

(
a ) Van defen Karun is a

ook boven (
pag. 80. ) melding gedaan,

naamlijk, dat hy feer grooten rijkdom
fouvv gehadt hebben. Willem Schikhard

niccnt dat 'et dbproer-maker Korah ge-
weeft zy, waar van Mofes in zijn vier-

de Boek , cap. 16. gedenkt 5 dewelk le-

vendig van d'aard verflonden wieri

T
3-

Oen miU-doHighyd

i
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Soo l^omt u '^eèr in

Een rijl( yrugt-^eltin.

De boom der vrygevigheyd fal over al

^vortel fchieten , en zijn takken Tullen

iig wijd uyt-lprcijen, verheffen, en tot in

.^cn Hen:iel reyken . Indien gy hoopt

j des ielfs vrugtcn te genieten , loomoet
' gy u doen niemand verwijten, nog de

6aag of Bijl aan dcfcs booms ftamlci-

•: ten.

6
SYt gy rijk , foo feg Godt dank , dat hy

u foo genadig aangefien , en door rijk-

dom hoerlijk gemaakt heeft. Godt heeft

u niet '^holpcn, om dat gy't om hem
verdiend hebt ; maar wat gy hebt , heefc

hy u uyt epjtel genade en barmhartig-

heyd vereerd.

ROem u dies niet , dat gy een Koning
goede dienften bewefen hebt : hy

wil , dat gy u dies veel meer roemen fulr,

dat hyu luiks ge vaardigt heeft. Denk
niet, dat gy met getrouwe dienft-plegin-

gen een Koning aan u verpligten fult

:

hy houd veel meer, hoe meergyfulks

doet, hoe meer dat gy aan hem verpligt

2iijt.

P 5 Twec<
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34^ PERSSIAANSCHB

TWederley luyden zijnder, die ver-

geeffche moeite en arbcyd doen.

Eerftlijk , die goederen famelen, en de-

felvc felfniet genieten. En ten anderen,

die wat goeds leeren , en *t fclve niet be-

dadigen of navolgen. Hoe meer kunft

cn wijsheyd dat gy geleerd hebt , hoe
grooter dwaas dat gy zijt , als gy de felvè

niet betoond. Gy zijt een viervoetig

diergelijk , als gy veel kunft en wijsheya

gevat hebt, cndie niet weet te gebruy-

ken. Het dier is niet wijs te fchatten,

om dat et veel boeken vol kunft en wijs-

heyd OP zijn rug draagd. Want het weet

nietjo/ *i hout, of boeken draagd.

7.

DE wijsheyd is gegeven Oop dat men
(ig vroom houden , en de ware Gods-

dienft oefTenen fal ; maar nier , op dat

men daar door tragten en befinnen fal

,

Jhoe men de wereldlijke goederen by een

famelen , en op menigerley wijs verdoen

cn door-brengen fal.

8.

Wie zijn matig leven , heyligheyd

en wijsheyd , niet in ftilligheyd

voor fig felf gebruyken , maar daar

meê pocchen cn pronken , en die den

luyden als verkoopen wil , die is even

eens als een die veel laftcn koorn opge-

I
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y

ifamelt heeft, en \ felve daar na in een

. ^uur laac opgaan.

9-

ALs een Wijle figfelf niet beftieren,

en een matig en eerlijk leven leyden

wil , foo is hy als een blinde die een
- toorts in de hand heeft , waar vncd hy an-

deren voor-ligt, en waar byhyielfniec

4 (iet.

TO.

EEn Koningrijks beft (^iernad is,dat *et

wijfe luyden heeft; gelijk als Gods
iTgemeent , dat de felve vroome en matige

.iluyden heeft. Doch fullen Koningen den

*raad der wijfe luyden minder, alswijfe

"luyden 'tgcfelfchap der Koningen kun-

nen mifTen. O Koning, neem mijnver-

. jmaning in agt,gy lult in de gantf(;hc We-
reld geen beter rjfnd vinden !

Laat de fal^en van Staat

Sttturen y.in der Wijfen raad.

Alhoewel dat wijfe luyden die laft cti

gevaarlijke moeite fig niet gaern plegen

t'onderwerpen.
I r.

DRie dingen zijnder , van de welke

'teen fonder *t ander niet langbc-

Jftaankan. Als eerftelijk , rijkdom fon-

der winlt of inkomft , ( als men alleen

daar van teeren wil. ) Tenanderen,wijs-'

P c heycl
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heyd Tonder oefFening. En ten lIw-
den , een beheerfching fondcr Gcregt oi
ftraf.

,
Sig over quade luyden erbarmen , is

foo veel, als vroome luyden onregt doen.
En ligcvaerdigen en hals-ftarrigcn haar
misdaden vergeven, is ibo veel , als arme t

onfchuldigen plagen.

1 1.

VErtrou de Koninglijke vriendfchap,<
nog de fuyvcre boven-fang-ftcm van |

een jongen niet te veel : geene kan door

'

een argwaan , en defe door een droom
(a) verdurven en vernietigt worden.

Ceef nooit hart aan een , of fchrijf *er

S c M E y D E N ;

Schoon hy gelfii^l^ild lejd in yders zin en
min,

\a) Met dien droom word gclïen op 't geen hy
pag. 302. van *t teken der manbaarhc7d gcfcydt
heeft , te weten , als een jongen in den flaap door
een droom het zaad ontloopt, dat dateenaan-
wijfing zy , van een nyt-treding iiyt zijn kinderlij-

ke jaren; en als dan, wilonfen Auteur feggen,
vergaat ofverandert ook de heldere Stem eens bo-
vcn-langcrs.

MEn moet zijn geheymniflen niet al-

tijd aan zijn vriend openbaren,want
men weet niet , of de felve niet een vy-
4nd kan worden. Ook moec men zijn.

vyand
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II

f/yand niet alle harcen-iccu aan-docn,

: ii^'ant hy kan nog een vriend komen te

. worden. Wat gy wild gefwecgen heb-

i 3en , dat houw by u felf , en vertrouw uw
i ilderbefte vriend niet ; want niemand is

vaw geheymnis guniliger dan gy Iclf. Het
: rwijgen is veel beter , als ymand zijn gc-

idagten ontdekken , en dan bidden , £y
i^eg het niemand. Want een vriend ver-

croud het wc<^r een ander vriend , en foo

ikan 't haaft uytkomen. Ook is 't goed,

j,dac men geen woord in 't verborgen

ibreekt, 't welk men in geen heele verga-

dering durft feggen.

A Ls een magteloos vyand , die fig

t\ onder uw geweld geven moet , u
imet vriendfchap-be wijlen vleyd , foo

fockt hy niets anders , als by gelcgent-

ni hcyd zijn vijandlijk vergif tegen u uyt te

tf^lpuwcn. IVlenfegt: De vriendfchap van

l .:cen vriend is niet in alles te vertrouwen;

y ;wat wil men dan van 't pluymftrijken en

vals lief-koibn eens vijands hoopen? Wie
stieen klcyne vijand weynig agt , die doet

|als een, die een kleyn vuur niet in agt nc-

ïmcn wil.

l^
GEbruyk foodanige woorden en re-

denen tuifchen twee vijanden , dat

VSY u > als 't gebeurd dat-fe weer vrienden

tTaiïien
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350 P E R S SI A AN S C H B

tTamen worden , niet hoeft tefchamen
De tweedragc tuflchen tweeonvrienden

is als een vuur , cn de aanftoker als

houc-aan-drager. Maar als 't vuur dei

tvveedragt uyc-gaar , en de onvrienden)!

weer vrienden worden/oo moet de hout- u

aan-dragcr bloor en befchaamt alleen 3|

ftaan. i

Het is ook een groote dwaasheyd , datsf

ymand tufifchen anderen een twift-vuut

'

aanfteekr , en fig felf daar in verbrand.

ALs gy met u vriend van een wigtige >

faak fpreekt , foo Iprcek fagt
,
op

dat uw vyand uw raadflag niet hoord.

Wild gy aan een nnuur wat ipreken , foq

fie eerft toe , dat 'er niet ymand agter de
muur ftaat en luyfterd.

Wie met zijn vriends vijanden

vriendfchap maakt , die toond fig,

als oft hy zijn vriend beleedigen wil.

Neem die yoor ^een yriendert aan

Die met ulpen yijandfiaan,

i8.

ALS ymand yriend/ijif^ is^moet mengeen f^ift

yer'^ekjkeny

Ep als hy yrede -^il , niet gaan te yelde tre^

l^n Als
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Ls gy van twee onzekere en twijtel-

a<nig;e dingen een re doen hebt , Iba

ies dat het ligtlt te doen, en 't nutft is.

20.

ÏSnietraadfaam, lijf en leven gevaar

t'onderwerpen, om iets datmen met
eldte weeg brengen kan.

2 1

.

Eb geen meê-lijdcn met de fwak-

heyd van uw vijand ; want als hy

agtig wierd, foo foud hy u nietver-

hbonen. Juyg en vrolok niet , omdac
lny foo gering is: yder been heeft merg
n fio-; en in elk hembd fteekt een man.

Wie een godloos menfch , die de

vroomcn plaagt , uyt de weeg

uymt , die verloft de vroomen van die

laag ; en die fal ten ionglten dag die

huid niet toegerekend worden.

i\ 7 Ergeten en vergeven is wel regt en

V loffelijk ; maar op de wond van een

menfchen-plager moet men geen plaa-

fter leggen : wie aan een Slang barm-

ihartigheyd bewijft>die doet de menfchen

verdriet aan.

14.

En Raadt fijns vyands volgen,

is gevaarlijk en onregt. Maar
bem
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hem hooren , en \ tegendeel doen

,

goed.

ï>06 nut '^atuuif yyand feydy
Maar "^eet , dat hy u lagen leydj

En u JoeJ^t door een looi befc/jij^

Te fytjgen in den jammer-ftriJ^,

Wen hy u -^ijft ter r^gter z^y
En feyd: Ue-yriend-, die "^tfeg is vry

; ^
Soo l^eer , en ga dan linJ^s'^aard aan ,

Vaarƒuit gy yrijer mogen gaan,

Gy menfchen-kinderen , Godt heeft
geraden en vermaand , dat gy den Duy
vel niet dienen foudj maar gy hebt dd
vijand gehoor gegeven , en door fulki

'r verbond met uw vriend gebroken 5 il

nu eens, van vviengy uaf, enwiengyi
toegekeerd hebt.

A L te yverigen room baard haat , ei

verjaagd de luyden. Maar al te grot^
f.igtfinnigheyd en ontijdige goedheyd
vermindert het aanfien. Daarom moet
gy niet al teftreng zijn, opdatdeluyi
den u niet moê worden , en een af-keei

van u krijgen. Ook moet gy niet al te^

goed zijn , op dat de luyden u niet geringf

agten , en geheel met voeten over u heew
gaan. Men moet crnfthaftigen vriend-
lijk zijn, en doen als een Barbier, die
met een Vliem-yfer in d'ader prikt , en
weêr falfdaar op leyd.

Een
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Jen wijs man lai luciuiie ftrcng en

harp zijn ; ook fal hy niet te fagt zijn

,

. at zijn eer en aanfien daar door niet ver-

; linde rt word.

rVVee dingen zijnder,\ an welke *t een

een vyand der hecrfchappy, en 't an-

er een vyand der geeftlijkheyd is : te

veeten , een Koning Ibnder genade , en

en Geeftlijk londer weetenlchap.

27.

Een Koning mag zijn onderdanen

_ geboden voorlcnrijven , dat-fc die

'hoorfaamen fuilen , als hy lelf des

[rooten Gods Dienaar, en des felfs ge-

)den niet ootmoedig gehoorzaamt.

28.

En Koning moet geen al te grootc

gramfchap en toorn tegen zijn vyan-

Jen fpeuren laaten , op dat 'et hem niet

neif Ichadelijkzy, en op dat zijn vrien-

den niet een misvertrouwen op hem be-

.

finnen te fetten. Want het vuur des

ioorns vat eerft zijn Heer,en de omftan-

.ders aan j daar na kunnen de vonken

..welopdc vyandcn vallen, en ook wel

iniet vallen.

29.

Adicn de menfchcn van Aard ge-

maakt zijn, foo paft 'et niet wel dat-

tc haar hoofd foo vermetel op-ftekcn, en
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fig by dc ftoute hoog-fweevende ^

den vergelijken , en alles onderlig 1

ben willen . Uyt uw foo hittig hoofd e;

hoog dravend gemoed , fouvv men fchie

gilfèn , dat gy niet uyt Aard, maar uy

Vuur (a) gemaakt waard.

(' 4 ) Dc xMahumcdiften geloovcn , dat dc Duy
yclcn of alle hellchc Gceftcn uyt vuiu , en da>

d'Eiigelcnof heinclfchc Gceftcn uyt een Hemde
i'cheitof gemaakt z-ijnj en dat-fc altcmaai , al

ookGodt fclf, li^haamcn hebben. Onfen Aii

teurwildan foo veel fcggca : Men fouw fchie

meen en , dat gy van den Duyvcl voord-gekomci

waard'

EEn boosaardig menfch is als een dM|

van de hand eens grimmigen vyant"

gevangen gehouden word : want w*

een foodanige lig heen wend , fal hy

van zijn gruwfaame klauwen en band<

niet ontkluyfteren kunnen.

Dat ook een menfch van quade na

'tuur (ig hier uyt de hand des geva<

brak , en ten Hemel voer , foo foud hei

doch de hand der quade natuur gekluyj|

ftert houden. Ofeen boosaardig menfcl

allchoonvan plaats verandert , foo kal

hydoch fijn quaad gemoed niet veran-

deren.

Ls gy liet , dat in de krijg uw vyand!

Hoofd - en Hopluyden oneenig zijn-

for

A
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tïfi

\o zy goeds-mocds ; maar foo gy fiet

at Te ecndragcig tTaamcn-fpannen

,

jo (ie voor u.

A Ls uw vyand u op alderley wijfen

ihecft foeken t'onderdrukken,en mets

.eefc kunnen uytrcgten , lbo lal hy met

een verbond van vriendichap fockea

, maaken; en dan, onder den fchijn

an vriendichap , doen, wat hyaU een

penbaar vyand niet vermogt. Daarom
ebben de Wijfen gclegt : Wagc u voor

tw verfoendc vyand.

33.

Aat de hand uws vyands de Slang

- bevegten , en de geen , die u haat,

't grootfte gevaar gaan ; of hebt gy
,;ee vyanden , foo fie dat gy de felve

lan malkandeT hirft. Wie van haar winc

f verlielt, gyhebt vaneen van beyde

/at goeds te vervvagten. Soo uw vyand

Ie Slang doodt , foo fal-fe u geen fcha

neer doen ; en fteckt de Slang uw
yandjfo zijt gy ook voor hem bevrijdt.

tN tijd van krijg 7.y piet te zeker voor

J> een vyand , die door kragt-kneuling

vvak en gering geworden is. Want foo

y tot wanhoop komt , fal hy weêr

cews kragten krijgen , en meer ftarkte,

isgymeend, betoonen.
Soo
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SOo gy wat nieus hoord , dat een ar

der aangaat, en zijn hart bedroeve

kan , foo draag hem fulks felf niet aar

maarfwijg ftil, en wagt tot dat een ar

der hem" foo aangenaam een tijdin

brengt.

, als ten hiagtegaal , de Poft der LenU

tijd ,

En niet-, geJijk, een Uj/j de Poft der treurig

hejd,

OPenbaar een Koning niet ftraks eei

anders lift en ichaikheyd , lbo g]

niet verfeekert 7.ijt dat hy 't u wel afne.

inen , en in agt neemen fal y anders ful

gy felf nauw verderf ylen.

Men moet een ding W overleggen

Ber détt men het beftaat te [eggen.

En fpreeJ( ool^ niety yoor dat gy "^eet

Vat men u V fpreel^en prijftijJ^ heet.

Wie alleen zijn eygen raad volden:

wil , dien fal 't eyndlijk aan goeden:

raad ontbreeken , en die moet van ande*:

ren qua woorden hooren.

38.

LUyfter niet na *t raaden en vermaa-^

nen van uw vyand , en geef daar niec:

veeli
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jel om dat een vleij er u boven maacen

>oft. Want geene 1'preyd een net om u

; vani>;en ; en deefe houd maar den flip

ijns roks op , dat hem wat vereeren

. . ilt. Een Sot hoorei gaern dat men hem
rijft, en fchijnd in luik een roem foo

erv^ aand en opgeblafen , als een aas vee

:hijnt, wanneer 't vol lugtis.

IVagt «> yoor die u -^ilw^ïof om^eldver^

l^oopen

:

Wanneer hy niet hef^omt h^t oogmerl^ yan

xjtjn hoopen ,

Soa laat hy niet , dat hy u in «D> af-^ijn

yloel^t ,

Bnyocr een eenig lofy "^el honderd laJicrS

foekt.

39-

LAat dc ^ierlijkheyd uwer reden u
niet hoovaerdig maaken , dat gy u

F felf gaern hooren moogt, wanneer, of

ZQïï onverftandige , of uw eige gedag-

cen u roemen , en groote dingen in-

beelden.

40.

GElijk als elk zijn kind voor *c fchoon-

11 e hóud , foo waand ook elk zijn

verftand het braaffte en volkoomenftc

jtczijn.

Ik hoorde eens een Jood cn een Ma-
lutnedift foo heftig tTamen iwiftcn , dat

ik
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ik daar over lacchen moeft. De Mah
mcdift fcy : Soo 't geen , dat ik gek)
heb , niet waar is , ioo geef Godt , d

ik een Jood fterven mag. De Jood daa

en-tegen fprak : Ik volg Mofes tVct ; c

foo-der in mijn woorden onvvaarheyd i

foo wil ik , gelijk gy , een Mahumedi
|

zijn.

J)at al de '^ijshejd oo\ '^as uyt dtt ^

}^og jow^ in yders hart een "Viaan yan '^iji

heydfteel^en.

4r.

T ien menfchen kunnen aan een difc

met vrede t'faamen eetcn 5 maa
twee honden Tullen malkander aan ee

aas niet verdragen kunnen.

Ve Nijdigaard en Gierigaard

Die hebben bey een honden aart.

Dat de felve ook de gantfche Wcre
hadden , foo fouden-le haar echter nq^

niet verfaadigen kunnen. Maar wie mei

weynig te vreden is , die kan lig aan eer

brood verfaadigen.

42.

ALs mijn Vader op zijn fterf-bed lags

gaf hy my deefe regel en raad vooii

*t goede lefte:

OntA
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Onthoud u yan het vuur der luften

:

Want dat l^an eew^eliji^ ontrujlen j

Ve lullen i^unnen fiee\en an

£en 'vuur , dat eeWSpig branden kan ;

Ben vuur yan helfche jammer-plaagen

.

Vies laat u geene luft behagen ;

Maar blus die in u leyens-tijdy

Soo J^und gy eeW^ig vj^ beyrijd.

f Ie,als't hem wel gaat,cn aU hy vol-

' op heeft, anderen geen gocd doet,

•lie fal , als 't hem qiialijk gaat , en als hy
iiehoef"tig is , van anderen weer geen

rd gedaan worden.

44.

Wat haaft komti^

,

Vergaat ook haaft.

Komt mijn geluJ^ op traage yoeten gaan ,

Het fal , als V komt , loeh des te langer

Jlaan,

De Chinefen moeten wel veertig ja-

ren tijd hebben tot haar Porceleyne
vaten te maaken. En op andere plaatien

\an men wel honderd aarde vaten in een

Jag maaken. Maar men liet ook hoe

liraard en edel dat geene by deefe zijn.

Een vogel , die uyt 'et ey kruypt , of

':n Dier , dat geboren word , lal ftraks

zijn
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zijn onderhoud foeken ; maar een kii(,

dkvan een vrouw ter Wereld gebnt

word , heeft lbo veel fin en verftant ni:,

dat et voor fig toe-fien kan. Evenw,

wat ftraksfchijnt volkomen te wefen, I

fwaarlijk tot regte volkomcnheyd k-

men. Daarom kan de menfch, \vijl >
in ouderdom en verftand van langfatrr

hand toeneemt , alle andere dieren ov«-

treffen , en een Heer over haar w-
den.

Dingen , die door haar veclhcyd lic

te oekomenzijn, werden niet ho^

gehouden. Glas is over-al ; daarom wol

•et foo duur niet gehouden , en foo ho^

niet aangefien alseen fchoone engro»

te Robijn, die men met moeite fbe

moet.
46.

EEn ding, dat met gemaJ( en xJ^nen

gedaan ,

Vatfalgemeeneiijk, het allerhefl geraan.

Ik heb in *tWoeftijn met mijn 00

gefien , dat een man , die langl

ging, een, die ras ging, in 't reyfcn ov,

trot^ Een fnel-loopènd paerd lal haa

moê worden ; maar een Kcmel-leydt

( « ) fal , wijl hy langfaam gaat, met g<

ttiak zijn dag-reys volbrengen.
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( 4 ) Sy binden veel Keemelcn reeks- wijs agtcr
alkander, en neft'ensde voorftegaa: eenknegt»

de felve leydc , en maar fchrcê voor fchrcc

>ord-gaat. Dus koftcn wy 's daags omtrent ve«-
cn mijlen reyfcn.

47.
En Sot fta.it niets beter, dan ftil*

Twijgen ; maar dat hy wift , dat hem
at beft voegde , foo foud' hy niet lot

,

laar verftandigzijn.

At ymand anders geen deugd nog
vvcetenlchap had , als dat hy zijn

Dng maar wel wift te gebruyken , foo
^as hy doch met de braaf fte deugd be-*

aafd.

De tong geeft het verftand te kennen ;
•elijk als de ligtte of fwaarte der Oker-

: oot te kennen geeft of *er pit in is of
aec.

49.

.yH En Sot woud eens een Ezel leeren
-Oj Ipreeken , en bragt daar mee veel

ijd vergeefs toe. Als dit een wijs man
ag , fprak hy tot hem ; O gy dweep !

' vat bemoeid gy u daar mee ? gy fult on-
einuftige Dieren niet leeren fprceken ;

;y foud veel meer van haar het ftil-fwij-

;en leeren. Wie niet als een vernuftig

nenfch weet te fprecken, die ftaat'cE

>eter, dat hy als ecnftom Dier fit, en
detfpreekt.

CL Wie
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Wie met een , die vvijfer als hy is

een Reden -ftrijd beginnen wil

tot dien eynde, dat de luyden zijn kloek

heyd hooren Tullen , die houw voor ee

^waas.

ALs gy ymand , die aanfienlijker e

voornecmcr is als gy , wat hoor

fpreeken, foo moet gy 't felve , of g
'calfchoon beter weet, niet ftraks we
derfpreeken ; en als gy ook een , di

verltandigerisals gy , hoord fpreeken

foo wend uw gefigt niet van hem af, lo'

lult gy wijfer worden,
52.

Wie by godloofen fit , die fal nier

goeds hooren,nog zien. En dat e

een Engel by een Duyvel fat , fo(

foud hy leugens en bedrog van hem lee

ren.

SOo gy van ymand een misdaad weet

die nog in 't geheym is , foo openbaa

de felve niet , anders foud gy hem t«

fchande maaken , en ontrouw aan hen

begaan, en't lof, dat gy anders hebt

felf befchimpen.

54.

Wie wijsheyd geleerd heeft , en d<

felve niet bedaadigt, die doet al;i

een
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t

I

en, uicziju Akker geploegt heeft, en

e lelve niet befaaid.

En lighaam fondcr hart cn moet is

— niet bequaam om ietwes te doen. Een

.oofd Ibnder breyn of verftand, dient

ot eeen hand-tecring ; en onb reid Le-

lerlal niet wel verkoft worden ; dewijl

c fig niet handelen laat.

56.
' Der-een die wel geoeffent is om vart

L een faak te redeneren , is in de faak

elf niet geoeffent. Ider-een die van

coede werken lin-twiften kan , gaat

•liet met goede werken om. Veel van

laar, als-fe onder een doek bedekt gaan,

chijnen van ver fchoone en gladde jonk-

vrouwen te weefen ; maar dat haar dien

•iek-doek eens afgedaan wierd, foo fouw

nen een oud , rompelig en fchrompelig

rnjf zien. (
a)

(a) Hier docld Sadi op 't gebruyk , dat de

us-pcrfoonen in Pcrffeii , als-fc langs ftraac

_an , hebben : daar moeten de fclvc met eea

fitten doek, die als ccnbid-doek, van'tiioofd

•t aan de brajen om 't lijf hangt , gedekt gaan ,

^ i mogen voor d'oogcn maai een weynig ope-

ning om te fien hebben.

D
J7.

At alle nagten geweldige wonder-

nafften waaren , foo fouw de eene
^ CL»
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3^4 Perssiaansche
geweldige Wonder-nagt {a) in lbo groo

een waarde niet meer zijn.

Dat alle fteenen Badachfchanfch

Robijnen (i?) waren/o fouw de prijs va

fulke Robijnen , en van gemeene Itee

nen, eens zijn.

(<t) Door defe geweldige Wonder-nagt v(

ftaat hy de nagt , in welke Mahumed , na zij

voor-geeven , op*t Won^er-dicr , Alborach g<

naarnt , ten Hemel geroepen wierd , alwaar hei

Godt beval den Alkoran te fchrijven ; 'twelk i;

haar maand Ti^mefan gefchied fou zijn j in welk

Mahumed dieshalven een grootevafte in-geftc.

heeft , om Godt dan voor die groote wcldaac

met vaften en bidden, te Tullen danken.

( ^ )
Hadaih/lhan is een Stadt in *t Landfcha

Chetlan, tuflchen de Kafpifche Zee en Indien ge

legen j alwaar de fchoonfte cn befte Robijnc

foudcn gevonden werden.

I
Der-een , die na uytcrlijk gcltalt ei

aanlien fchoon fchijnt te wefèn, is nie

llraks ook voor een , die door deug(

fchoon is , te houden. Want de deugd i

.

een werk des gemoeds, en niet het vei. .

59-

MEn kan in een dag leeren kennci

wat een mcnfch voor een verltanc i

heeft , hoe ver dat hy in weetenfcha]

gekoomen is , en wat hy geleerd heeft

maar hoe zijn gemoed en innig hart ge^

ftelt is , dat fult gy niet haaft kunnen ge
waa

[les
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vaar worden ; geloof hem niet ftraks

lyi zijn woorden j ookveragt hem niet

iraks. Want een quaad gemoed moet

nen allengs, ofmet verloop van tijd,lee-

xn kennen.
60,

1 1 7 Ie met groote Hcercn krakkeelen

I, » VV en Itrijden wil , die plengt felfzijn

Uloed. Gy ziet u felf wel voor groot en

voortretfclijk aan ; maar gy ziet fcheel:

imen fegt dat fiilke liiyden een voor twee,

^.en allbo alles dubbelt zien. Gy lult ftraks

'UW voorhoofd gekneuft zien, wen gy met
kop dienitarken bok tegen-loopen , en

ethem ftooten wild.

61.

Erfeker u niet te feer een wifTe gc-

T nade , en goede belooning van een

root Heer : een Leeuw heeft wel eer

reen , die hem dienft bewefen , en fpijs ge-

ragt had, befchadigt en omgebragt.
61.

En Leeuw in de klauwen grijpen , en

met een vuytt tegen een fcharpe de-

: gen vegtcn , is geen werk dat wijfe

... iJuyden te doen plagten.

GEefu niet met een , die dronken is,

in den kamp , om de ftarkte uwslig-

haams te beproeven. En voor de hand

eens ftarken en geweldigen fteek uw
3 hand
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^66 Ferssiaansche
hand onder uw arm. Want als een , d

fwak is , tegen een magriger zijn Hou
heyd betoonen wil , loo helpt hy zij

vijand maar tegen zig , dat hy des te e(

onder gaat.

Die maar alleen t'huys op-gctrokke

cn opgevoed is, hoe durft die wagen m(

een geoetFent vegtcr een gang te doei.

Hy doet dwaaslijk , die fwak in d'arme

is, en egter zijn hand tegen een, dien

hand als yfere klauwen is, fetten wil.

64.

ONdeugende luyden mogen d>

deugdi'ame even foo noojijden , al

een wagthond , die in een Bradery leyd

een jagthond lijden mag. Want terwij

hy hem ziet, foo baft hy hem aan ; en wi

doch niet uyt-komen , om met hem t(

veld te gaan.

A L heeft een Agterklapper ook noo

foo veel praats, foo heeft hydocr

korte handen : Als hy in u by-zijn wat

Iprekenfal, foo moet hy verftommen.

66,

INdien er geen buyk-forg was,fo fouw-

der geen vögel in den Itrik gevangen'

worden ; in betragtingvan dit louw ook

geen Vogelaar den vogelen ftrikken

jpreijen.

De
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^7.

EWijfen eeten langfaam ; de God-

vrugtigen tot datfe half verfaad zijn;

de regt-geeftlijke Munnikken tot-fe

den honger afgekeerd hebben ; een jong

perfoon foo lang men de fchotel voor

hem laat ftaan ; een oud man dat hy

fweet ; (
wijl hem , wegen gebrek van

tanden , het kauwen mocjehjk valt) maar

:eenAbdal (a) fo lang als hy nog plaats

in de maag heeft , en foo lang als erwac

in de fchotel is.

(a) Dele noemt hy I\jUnchran : om dat-I^ al-

les in-fwelgenen door den buyk jagen. De Iclve

Abdallen zijn fonderlinge luydcn in Perlien , dic

Idc Turken niet hebben j fe zijn by-kans als Mun-

nikken i men kon haar Markt en Leugenprekers

" noemen: want fe gaan op de Markten , en roepea

if »t volk by een ; *t welk ook willig komt ,enügin

• ten kteils rondom hen vcrfamelt j dan roemt hy

*t leven, de lcer,en de wonder-daden van haat Hey-

licrAalii hy roept en fchreeuwt over luyd , als by

'4 oSs de Quakfalvers j en als hy dus een half-uur

; gcfwedft heeft , word hem van d'ecn en d ander

leid toe-gewurpen , 't welk hyftraks yerbrafteti

doorbrengt i dan gaat hy weer aan een ander cynd

andeStadt, enbegindweêr van nieuws aan. Sy

aan (legt gekleed . ecnigc fchier heel naakt
,
ea

-iebben een ruyg vel om gelijk men by ons Jo-

ïlannes den Dooper af-fchildert als ook om haar

lijf een Slang van Metaal . dic haar wi)sheyd bete-

kenen lal , met de welke fy van »J.aar Meefter ,
die

haar tot Abdallen maakt , begaaft zi,n. Ook heb-

ben fy in 't gemeen een ttok oft roede m haar

hand : dic fy met mcnigerley gebaar in haar redea
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H E
©m-lwajen. Doordcfe luydcnwcrd dc Perflifch»

aanhangen leer van Aali, en haar andere Heyligcü;
fomtijds met fchrikkelijke leugens voordgeplant
Sy zijn ook wel gewend dat men haar, als-lete
hand-grijpelijk opfnijden , toeroept : Wie weet Ol

v,'Si2it is. Dit plegen hcele ligtvaerdige vogcIs,cii
aan alderlcy godloosheyd ovcrgcgeve fchalk^H ic
zijn»

EEn vraat en gulfigaard heeft twee
quadc nagten , in welke hy niet weli

ruften kan : de eenc is, als hy zijn maag
al te zeer befwaard , en zijn hart be-j

jnaud heeft : en danderis, alshy leydeni
ibrgt, hoe dat hy den ledigen buykwe-|
der vullen wil.

WIgtige faken met vrouwen beraad-
flagen , is dvvaasheyd j en aan ver-

quiftagtige en ontugtige luyden vryge-
vigheyd bewijfen, is Ibnde. Want als gy
€en foodanige veel geeft, en ophelpt,
foo fal hy door uw kragt de fonde be-
gaan.

70.

Wie zijn vyand voor hem ziet, ca
magt over hem heeft, en dood hem

niet, die is zijn vyand felf.

Dat er ymand een Slang op een fteen

l^gK^" > als hy een fteen in zijn hand
had , Ico foud' hy dwaas zijn , wen hy fig

lang

I
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mg bedagt , of hyfe nu , of op een ander

ijd, dood goojen wilde.

Een gretige Wolf, die met fcheur-fie-

.e tanden op roof uyt-gaat , verfchoo-

ien,is d*onnoofcle»Schapen onregt doen,

ni een ongeluk toe-voegen.

71.

MAar men fcgt van gevangc luyden

het tegendeel. *t Is beter , dat men
net de dood van foodanige niet haaft.

AVant de geen, die den gevangencge-

Jrangen houd , ftaat 'et nog altijd vry, de-

^^ijj^jelve tedooden, of 'tleventefchenkcn.

rlaar als hy hem haaitlijk ter dood

jrengt, en over fulks na- berouw krijgt,

foo helpt 'er geen raad meer, om hem
'r genome leven weêr te geven.

Hoe ligt gefchied hét , dat menjmand neemt

het leyen !

Maar die het neemt , die is V onmooglijl^ -^eêï

te geven.

i2!

w
72.

At wonder is 't, dat een wijs per-

foon , voor een onverftandig en

grofgefel, dieingeftalt meer dan hy is,

i fvvigten en fwijgen moet ^ Men kan met

) een harde key wel een fijne fteen in ftuk-

I ken Üaan. Is 't wonder datdeNagte-

f eaal , die anders lieflijk fingt , als-fe^ CL, by
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370 E R S S l A A

by een Raaf moetfitten, ftilfwijgc, ei ^

niet meer fingt ?

7^
ALs een wijs en kunft-geleert man vai

een ligcvaerdigen* vogel gequeldei

geplaagt word , fo moet men fulks me
io groot een quclling niet ter harte trek

ken. Of een grove ftcen al fchoon eei

gulde vat in ftiikken flaat, foo Tal doel

den fteen daar door geen groter heerlijk

heyd tocwafTen » en *t goud , of 't a

fchoon in ftukken geQagen word, daalH
door zijn deugd niet verhezen. Goud fa

egter goud, en fteen fteen blijven.

74.

LAat u niet verwonderen , dat eer

wijs mans reden in 't gcfelfcbnp var

fchalkagtigc luyden niet gehoord word
hetgeluyd der Luyt fal ook onder 't ra-

fen der Trommelen niet gehoord wor
den; enden lieflijken reuk desCyvets.^

fal van den ftank des Knof-looks verwei
'

digt worden.

W En een fijne fteen in den drek va

foo blijft hy egter fijn;maar al vc

het ftof ten Hemel, foofartdochft

en laeliik blijven.

't Is beklaaglijk , als brave naturen e

verftanden goede onderwijfing miftc"

moeten > daar-en-tegen is goede leering
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I cn onderwijfing , die aan onvernuftelin-

gen aangewend word, verloeren. Aan de

natuur en eygenfchap eens dings is veel

gelegen.

De Afch is, of-fe wel van een tretFclijk

i ding haar oorfpronk neemt, ( want wat is

koftelijker en nutter als 't vuur ? wijl-fe

/ evenwel geen fonderlinge nuttigheyd

iheeft, ) de Aard of 't ttofgelijk.

76.

E lieflijkheyd en aangenaamheyd
„ der Suyker is niet het riet, waar in fe

Ewaft, maar haar eyge natuur toe te fchrij-

Svcn.
Muskeljaat is Muskeljaat,om dat-fe

als Muskeljaat rickt,maar niet om dat et

de verkooper feyd. Een Wijfe is als een

vat vol koftelijk kruyd , dat in ftilligheyd

1 zijn lieflijken geur en reuk van fig werpt,

ff 4 en zijn deugd bemerken laat. Maar een

oonvcrftandigen klappaard is als eea

3 trommel , die een groot gebrom maakt;

1 maar van binnen ledig , en van buyten

I niet een vel overtrokken is.

77.

EEn Wijfe , feggen verftandige luy-

den, is als eenTchoonmenfch onder

de blinden ; of als d'Alkoran in 't huys

van een ongeloovige.

78.

Anaan, Chams Soon , was van na-

tuur plomp en onbefchofti wat hielp

CL ^ 'i hcHi^
,K
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IA AK S C H

't hem, dat hy van een Propheet of Voor-
fegger,

( naamlijk van zijn grootvader
Koach ) afgefproten was ? daar door
wies hem geen heerlijkheyd toe. Maai
daar-en-tegen

,

%A\ z.ijt gy juyft niet uyt een eedUe Stam
geboren ,

Vat fchaad met^ gy en belt daardoor niet

yeel "verhoren :

Zaatgy maar egter d'eed'k deugd «D> voed"

fier xijn ,

^00 xijt gy eèl genoeg ; laat anderen haar \

fchijn.

De fchoone Roos word uyt de fteke-«

lige Doorn geboren , en de regt-geloo-

vige Abraham is van de Heydenfche
Afar ( a ) geteeld.

( a ) De boetfige vertelling hier van hebben wy
agtci't voorgaande zevende Boek by-^evoegd.

79.

EEn goed vriend , die gy bykans den
tijd uws levens gefogt hebt , laat niet

ligt varen , en bedroef hem niet om eerf

gering ding. Men krijgt iiyt een ftcen in

veel jaren naaulijks een ftukje Robijn ;

daarom fie wel voor u , dat gy 't felve niet

ineen oogen-blikmet eenfteen in (luk-

ken üaat.

Ah
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8o.

ALsde menfch zijn luften den toom
volgen laat , foo word zijn hoofd en

vcrftand van de hand der begeerten en

harts-togten gevangen gehouden , als

een kragtloos man van dc hand van een

ongenoegfaam wijf.

8r.

Wie dat een hitfe tong moet van vjnWijf
gedoogen ,

Vie fluyt de deur der yreugd vry voor zJj»

hart en oogen.

8 2.

RAadgeving, fonder overweging van

de faak,is maar bedrog en ydclheyd.

! Magt en Itarkte plegen , fonder reden , is

I forheyd. Als *t rcgt gaan fal , foo moe-

j ten verftand, wijsheyd en raad voor-

i aan gaan , cn dan goederen en geweld

'volgen. Want goederen, heerfchappv

» en geweld , zijn by een onwijs menlch

i als fcharp geweer , waar mee hy lig felf

! bekrijgt.

"TJ En vrygevig menfch , die van *t fijne

JLj geeft en eet,die hem felfwat te goecj

Er doet , en anderen meê wat genieten laat,

m. is beter als een Geeftlijk, dievaft, en

I geld op-leyd , en 't felve agter laar.

Wie
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84.

Wie fig kaftijd , en de luft alleen ont-

flaac om de menfchen te gevallcO:

die valt van toegelate luft in verbode

luft. Een Geeftlijk, die niet uyt lief-

de tot Godt , maar om wat anders in een

hoek fit , en fig de Wereldt ontflaat , die

zit in duyfter , en heeft een fpiegel vooi:

EEn luttel dikwijls met luttel ver-

meerdert , word een grooten hoog

En van veel druppels kan wel een ftroo

worden.

H Et paft een Wijfeniet wel, altijd de

quade werken van een onwetende

met ftilfwijgen voor-by te gaan : want

daar uyt kunnen twee onheylen ontftaan,

alseerftlijk, dat des Wijfen aanfien ver-

dagt, en ten anderen, dat d'onwetende

in zijn onwetenheyd geftarkt kan wor-

den.
87.

HOe beleefder, hoflijker , en ootmoe-

diger dat gy met een lompen ksrel

omgaat, hoe hooger dat hy zijn kop op-

fteken, en hoe hoovaerdiger , verwaan-

der en hals-ftarriger dat hy worden fal.

Lafter



88.

After begaan Itaat yder qualijk;maar

l—» wijle luyden't qualijkft : want we-
tenfchap en wijsheyd zijn wapenen , om
in d'oorlog tegen den Duyvel te gebruy-

h .) ke|i.Daaro[ïi,alsde belitter der wapenen,

als een wel-uytgerull man , gevangen

vveg-gevoerd word , hoe fchandig Itaac

dat.

89.

EEn eenvoudige en onervarene is, in 't

qualijk. beftèden der tijd , eer t'ont-

fchuldigen, als een Wijfe: want geene

dwaald door blintheyd ; maar defe vak

^met twee (icnde oogen in den put.

90.

Die 't brood eens levendigen niet ge-

nieten, die fullen ook , als hy dood

is , zijn naam niet hoog weten te roe-

men.

En , die in groote overvloed zit , en

die altijd lekkere fpijfen eet, kan niet

weten>hoe een hongerige te moê is. Een

arme Weduwfal beter weten tcfeggen,

hoe de druyffmaakt , als de Heer der lel-

ve : en dat , om dat geene felden , maar

defe daaglijks de felve fmaakt. •

In de dorre en duure tijd at Jofeph in

^gypten fig niet regt fat , om dat hy de

hongerigen niet vergeten wilde.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C 28



Hy '^eet hoe V ongeluf^ l^pmt aan ,

Vie fehefelf heeft uyt-gejiaan,

GAa niet in een arm mans huys om
vuurdaaruyt te haaien : want zijn

mond is de Ichoorftccn daar den rook

zijns harts ( verftaatdcrlugten ) overu
uyt-vliegt.

93-

VRaag in duurte en hongers-nood
een nood-lijdende niet hoe 'them

gaat ; foo 't niet is dat gy een plaafter op
zijn wond leggen, en hem te hulp komen
wild.

^94.
TWee dingen ichijnen onmooglijk te

zijn ; te weeten , eer wat te kunnen
genieten, dan'tGodt ( die elk zijn deel

toe-meet) verleent. En te fterven eer

de bcftemde tijd komt. (a)

(a) Dit is 't geen ilc boven in darde Boek,
ngter de dric-en-twintigfte Hiftory , Pag. 1 98 . gc-

fegt heb , naamlijk) dat de Peinianen in alles een
onvcrmydelijk nood-lot gelooven.

9^

HEt oordeel, dat in den Hemel over u
uyrgefproken is , en dat uw geheng-

nis volbrengen Tal , fal niet verandert

worden ^ alwaar 'c dat gy ook duyfend-
werf

4

i
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G

;vcrf daar over fugtte en Kermde j oft

iat gy \ ook op *t hoogft looven en roc-

nen wilde.

Y , die fbo naerftig en vlijtig zij:

,

om u een voor-raad van onder-

boud in te ^aamelen, dat gy ook daar

sDveruw bekomft niet eet, Begeef u ter

iimft , en fit ftii : uw deel is u doch be-

Jfcheyden > en gy zult niet fterven voor

dat op is. Engy, die van uwgchcngnis
(of nood-lor) Dcgecrd te zijn,vlock niet:

want gy fult uw leeven niet redden,

Mtn mag hopen , renmn , f^eeten ,

of in fiiiheyd zjijn gefeten 5

Hoe men *t maakt , de groote Godt

Geeft docb ell^ x.ijn deel en lot ,

Vat hy J^an aan *t ejnd geraaiden.

Schoon gy ool^ quamt in de J^aa^en

Van het grw^elij^Ji gedrocht ,

Gy en T^ierd nitt om-gehrocht y

Soo *t niet ^fas 't hefiem des Heeren >

in zjjn eeu-^ig yoor-begeeren.

97.

1 r Atunietbcfchorenis , dat faluw
i^V hand niet bereykcn ; en wat u ook

fbefchoren en toegedagt is,dat moet u ter

hand komen , gy zijt ook waar gy wild.

Hebt gy niet gehoord , dat de groote

Alex-
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Alcxander met groote moeite door d<

donkerheyd gegaan is, en egter

*t water des Levens (a ) niet gedronkei

heeft ?

( <t ) De giinftigc Leefer bcfic hier van *t eeet

ik in *t tweede Boek , agter de twintigfte Hiftor"

Pag. 145. van den ftroom des Levcn$> bywelk<

Alexander fouw gekomen zijn, gedagt heb.

98.

D' Armemenfch loopt door de gant*

fche Wereld en foekt zijn brood j

maar zijn gehengnis , of voor-fchik«

king', loopt nem na, en foekt hem.

99'
. ,

EEn rijk godloos man is als een ver-

gulde Aard-kluyt ; maar een vroon-

en godvrugrig man is de fchoonheyt,me

aard en ftóf bezoedelt.

lOo.

Wie rijkdom en heerlijkheyd bezitj

en de bedroefden en nood-lijden-

den niet befoekten te hulp komt, di^

fal in 't toekoomende leven geen eer cc

heerlijkheyd voor lig vinden.

io r.

IK hoorde eens een behoeftig en 1
^

fter-agtig man, een deftig perfocf

mctonbetaamlijke woorden na-roepen,i

dat de felve foo groot en heerlijk , en hy^

daar-en-tegen lbo arm en gebreklijki-

was4
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,;as. Ik fey tot hem : Me-vriend , wat

.chuld heeft dele Gelukfalige daar aan

,

I dat gy , gelijk gy fegt, foo on-geluklalig

.

zijt ?

W Enfch een wangunftig ntienfch

geen ftraf toe: de nijd, die zijn

jart quelt en plaagt , is hem ftrafs ge-

noeg ; waarom wild gy een foodanige

nog vyandfchap betoonen , die zijn on-

eluk , als zijn vyand , geftadig atter lig

ecft ?

r jlC En menfch , infonderheyd een Scbo-

I J-'lier.fonderluft, isals een vryer fon-

fcitóergeld. Een Wandelaar fonder wegh-

Kunde, is als een vogel fonder vleugelen.

^^^Een Wijfe fonder ervaarentheyd , isals

i^en boom fonder vrugc. Een Geeftiijk

• fonder vromighcyd , is als een huys fon-

:der deur.

104.

D^Alkoran, dat Wonder-boek , dat

van boven t ons-waard gekomen is,

heeft zijn eer , om dat 'et in lig felf goec

i is , en niet , om dat het met 'et beeldenis

i van Gods Gefant (
Mahumed )

versierd

•ïiis. Een Wijfe die ledig fit, is als een

q paerd dat flaapt.

Een Sondaar , die zijn handen oot-

• moedig en met aandagt opheft ,is beter.
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alscenGeeftlijk , die zijn hoofd hoo»-

É

moedig opfleekt , en fig voor de luyden

ficn wil laien.

105.

EEn Wij Te Tonder werk , is als een Bië

fondcr Honig.

Wanneer de Bi'é laat het Honig-brengen hUj-^

y>en

Soofteel^tP ool^ niet : fy moet het etn hy V aêf

hedrijyen,

GY Gecftlijk,die uyt grore huychela-^

ry een lang en wit kleed draagt, ona

voor de menfchen een heerlijken fchijn

van heyligheyd te toonen,even daar meê
maakt gy uw naam fwart en verdagt.i

Houw uw hand kort , en van wereklijke

dingen ingetrokken ; uw mouw en kleed

mag lang of kort zijn , 'tfal evenveel
doen.

io7«
Wecderley luyden zijnder , die de

gremigheyd en treurigheyd niet wel

uyt haar hart fetten , en den voet van

haar droevig ongeluk uyt den drek trek-

ken kunnen : als, een koopman, die

fchip-breuk geleden heeft ; en een , die

watge-erft, en veel met Swelg-broe-

ders (als d'Abdallcn) omgegaan heeft.

Klc-

} 1

-!
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io8.

Lederen , die een Koning vereerd,

lijn wel koftlijk en aangenaam;maar
ïis veel beter met fijn eyge , en wat
egter gekleed te 'zijn. De maaltijden

er groote Heercn fmaaken wel lieHijk ;

maar *t is veel lieflijker en zekerder,

ruymelen uytzijn eyge maal of waad-
ak t'eeccn.

109.

Ernuftige, als ook gocd-hartigc luy-

den, raaden niet Artfeny te gebruy-

::jtken, als men twijffelt of-je dienftig is

^.(ïof niet; des-gelijks ook, dat men fig

'cop een onbekende weg begeeft , fbnder

gcleyds-man of weg-wijfer.

1 10.

i \/T vraagde eens den voortreffelij-

\ XVi ken en wijfen Iman of Heylig, Ma-
j
humed Bagur ( een nakomeling van Aa-

i) li ) waar door hy doch tot foo hoog een

j trap der wijsheyd gekomen was ? Dee-

f'

'1 fen antwoordde : 't Geen ik niet gewee-

I ten heb, heb ik my niet gefchaamt te

vraagen. Als men een ervaaren Arts dc

'f pols laat voelen , foo kan hy fcggen hoe
' t met de krankheyd gefteld,en wat hoop

dat 'er tot gefondheyd is.

TVat gy niet "Vieet , dat vraag : itjen J(an in

jig 3 door yraagm ,

ten
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381 I^ERSSIAANSCHE
ten meerder J^etmis^ert eenfchat yan '^ijsheyi

^

draaien,
^

in.

WAt gy weet , of war gy ook van

een ander ziet , of hoord , dat

vraag niet ; v^'ant op foo een wijs niaakt

den vrager fig veraagt , en van mindei

aanfien.

Als Lokman fag dat et yfer in Davids^

handjdoor een fonderling wonder- werk,

fig als Was hanteeren liet , ( « ) vraagde

hy niet wat David deêj want het wasi

hem toen al bekend.

( <t ) Dc Pcrrtiaancn fcggcn, cn gcloovcn vaftc-|

Iijk> dat Koning David , eer hy nog Koning was,'

een Wapen-fmidt gewceft zy ook dat hy 't fmc-

den eeift gevonden, cn dat men voor zijn tijd van

geen fmeden geweeten heeft. Hy koft, Teggcn zy,

yder dag een harnas, en alfoo ydcr week les har-

naflen vaerdigmaakcn. Maar als hy'er eens uyt

vermetclheyd fevcn wilde maaken , cn zijn gc-

bcdt , dat hy daaglijks op fekere uorcn plag te

doen, daar over iiytftelde, kofthy'cr naauwli)ks

vijf maaken. Dies-halven moeft hy weer lang

bidden, ecrhcm'Godt vcrgnnnen wilde zijn

gewoonlijk getal weer te kunnen maaken.

Als de Smids vroeg aan haar werk faan willen,

foo bidden zy gemeenlijk cerft haar gebcdt ,
^lU

Ekber, enflaandaarop driemaal met den hamer

op 't Aanbeeld 5 danfeggcnzy: Vfl adi ahenkeran

tsinat David, ukbir alla ekbtr. Dat is: O Mee-

ftcrder Smcdery! bekragtig ons werk, om Da-

fidswill gy gróotc Godt

!
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I I 2.

En is een nodig ding: famtijds te ïaattn

Het TPerJ^en in zJjn huys , en naar Gods

huys te gaan.

113.

En moet redeneeren na dat men
liet dat de luyden , waar meê men

(efprekhoud, ge-aart, en waar toe-fe

teneygd zijn; infonderheyd alsgy be-

peurd, dat de luyden u wel vermogen,
:^wn gaernhooren mogen. Sitgy byeen

letfnun, {a) dat is, by een die mee
liefde ingenomen is , foo moet gy van

niets anders, als van liefde, fpreken.

(/») De Hiftori van Metfnun cn Lcyla is ia

[t vijfde Bock, Pag: z6o. bcfclircven.

114.

1\7\7 met boofe en lafteraetige luy-

V V den omgaat, of hy al fcnoon van

ihaar on-ontftooken blijft, en lig haar

;ilaller niet deelagtig maakt , die fal egter

;een aanfien hebben , als of hy met haar

jelijk gefind was, en meê onder haar

, lek fel lag. Want van een , die men in

.'.eenWijn-huys (iet gaan, fal men niet

'feggen , dat hy om te bidden daar in

I* '. gaat. ^^ Gy
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354

GY doQZ onwijflijk , wen gy een or

wetend en grof gefel uw gefelfcha

waardige. Ik vraagde over deefe ü
^

eens een wij s man om goeden raad. Di
fen fey tot my : Verfel u niet met ee
ongcfchikten. Want zijt gy wijs,

fult gy by hem tot een Ezel worden 5 e

zijt gy onverftandig , foo fult gy nog onj

verttandiger worden.
1 16.

DE fagtmoedigheyd , willigheyd e
verduldigheyd eens Kemels is fo«|

groot, dat hy ook een kind wel hondert)

mijlen zijn teugel fouw laaten voeren
fondcr dat hy lig eens ongehoorfaam tö|

nen fouw. Maar dat den jongen hem uy
onverftand aan een dal , daar de weg ge
vaarlijkis, en daar hy (ig döor vallei

fouw kunnen befchadigen en befeeren

leyden wilde , foo fouw de Kemel he

den teugel uy t de hand rukken , en nie

meergehoorfaamen. Want ter tijd aL

't gevaar gelden fal , is 't niet altijd vooJ
billijk te houden fachtmocdigheyd td

gebruyken.
|

117.

HOuw met een Olifant-meefter geei

groote gemeenfchap , of maaK d
deur van uw huys grooter , en geef u\

huys ten befte, dat d'Olifant aaar me
in
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\
n-gaan, en herberg vinden kan.Gy moet

-^ien, met wat voor luyden dat gy ge-

ncenfchap houden wild , of gy ook >

l
c geen hun aanhangig is, dulden kund.

Ii8.

HEt is een gemeen feggen : Word
een vyand uw vriend, om dat gy

em weldaaden bewijft , fo doet hy 't ad-

en , om dat hy hoopt altijd meer van
1 te krijgen.

119.

yOor ymandjdie u goed doet,veroot-

moedig u, en werp u als ftof voor
(;ijn voeten ; maar ymand , die u alle

quaad doet , werp ftof in zijn oogen.

110.

r S ymand bard yan hart 3 en grof enfhmp
l '^an finnen^

""o 'Speet j dat hy niet is door f^gte reen ti

-finnen.

Het yfer ^grofgeaart j en dat de roefi yer^

teerd ,

Word doorgeen f^a^l^e yijl de roefiing af-

gelieerd.

V Ie in ymands woorden valt , om
anderen zijn wijsheyd daar meê

:e kennen tc gceven , die laat daar meê
'2en merkelijk teken van dwaashcyd
'blijken. De Geleerden leggen : Wijfe

^ R luy-

>«8

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

26C 28



3
S6 E R S S I

luyden antwoorden niet voor haar ge- '

vraagd word. En oF zijn woorden al

fchoon met natuur en waarheyd over een j

komen, foo pleegt hy egter geen wijs-

lijk ftuk.

122. I

IK heb eens een fweer ondermijn rold

gehad ; mijn oude Leer-meefter (God^

zy hem genadig) vraagde my alle dagen,^

hoe 't doch met mijn Iweer was? maarj

hy vraagde nooit waar defelve fat. Sulksj

deedhy uytheushcyd, wijl hy welwiftJ

dat' et niet eerlijk was yder lid des lig-^

haams te noemen. Wie iets onbedagrH

faam vraagd, die krijgt dikwijls quaadj

antwoord. Soo gy niet weet dat u\^

woorden uyt een luyvere bron der waar^

heyd en eerbaarheyd vlieten , foo houdl

u mond liever toe.

'r r S beter door waar-fpreeken geboeidB|

1 te fitten, als door liegen fig daar van^

vry te maaken.
124'

ALs gy ymand een leugen voort ^
brengt , en ook fomtijds daar toe-

wel wat genood faakt word, foo kan 'tu

•wel quijt-gefcholden worden 5 maardej

cedagtenis daar van fal de geen ,
die

gy voor-gelogen hebt, in zijn zinhou-

Als
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11$,

X -l A Ls Jofcphs Broederen fig met Icu-
" vuyl gemaakt hadden, kreegen-

'e daar door een flegt aanfien; en men
iheeft hun daar na , ook als fe waar fpra-
jken, geen geloof gegeven.

Men 'St>enrje Jig altijd met 'Stfaarhejd om te

gaan ;

i^dj^J of dan de mond eens mijl , foo laat men
*t daar bji fiaan.

^l fpreel^ hy 'Sipaar 5 die aêrs door leugens

is hefaamt)

Soo 'Stiord hy egter nog een leugenaar ge--

naamd.

116,

DE Mcnfchiswcl *t edelfte Schcpfel
der Schep!elen j en de Hond het

fflcgtlt der felve; doch is even-wel, na

l't leggen der Wijfen, een Hond, die

leen ontfange weldaad niet ligt vergeet,

c beter als een ondankbaar Menfch te

.vJhouden. Want als een Hond eens een
' iftiik brood van 11 ontfangen heeft, foo

Jfal hy 't felve ftaag gedenken, ofgy hem
. cook honderd-maal met een Heen gooide.

7 Maar al hebt gy een ondankbaar Menfch
tdegantfche tijd zijns leevens goed ge-
ï daan , lbo fal hy doch om een leur een

.11 ftrijd met u aanvangen.

R Van
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3

1 17'

VAn een menfch, die geftadig in fle
^

pery leeft , hoeft men kunft nog

deugd te hoopen. Want als hy zijn lig-

haam foo wel verforgt, en vierd, foo laat

hy zijn verftand en gemoed honger lij

den.

Heb geen meêlijden meteen Os die i

veel eet : want wie veel eet , die flaapt

veel. En een fulke is als een Os, die ng

altijd meften wil. Ja als een luyen Ezel,

die men niet zonder verdriet ftaag met
deprik-ftok (a) aanprikken moet.

( 4 ) De Ezel-drijvers in Perffcn hebben in haatP

drijf-ltokken lange priemen ofprikkel-yfers, waar«

ineê-fe de Ezels , als-fe niet voord willen , aan|

't lijf prikken. Want dat vald de Ezel-d rij vers p

gemakkelijker als': (laan.

128.

IN 't Euangelium ftaat dus gefchre-

ven : O gy Adams Kinderen ! geef ik

u rijkdom , foo keert gy uw hart en ge-

dagten van my af, en hangt 'et aan de

goederen : maak ik u arm , foo zijt gy
treurig , bekommert , en vol forg. Hoe
fal ik dan de foetheyd mijner gedagtenis

tot u brengen, dat gy u in mijn dienft

naerftig vinden laat r

1 29.

D>
Alleen-magtige en onbegrijpelijke

wil Gods, fmijt den een van een

Ko-N

fietl
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Konindijken Troon af , en d'ander kan

hy in den buyk van een Vifch behoe-

-^^den.

Wel dien , dieU , 6 Godt ! niet ver-

geet , maar aan u gedenkt , of hy ook
;in den buyk van een Vifch geüootea

Jeyd, gelijk Jonas lag.

130.

\ A Ls Godt zijn toorn-fwaard blinken

Zt\ laat , moeten Propheeten cn Heyli-

Tjgen haar hoofd in-trekken , cn vreefen 5

[maar als Hy maar ccn klcyn teken van

genade tien laat , foo juychen quadcn en

vroomen. Dat Godt op den jongften

|dag ftreng oordeelen wilde , foo foudcn

look de Propheeten flegt beftaan , en

weynig van de faligheyd te hoopen hcb-

'ben.

131.

Wie in deefc Wereld met ongeluk

geplaagd word , en hem t Iclvc

t niet een waarfchouwing,en als een Weg-
/ wijfer tot Godtvrugtigheyd en vroom-
' heyd zijn laat , die lal hier na met eeu-

wige ftraffen en plagen gepijnt worden :

want de hoogfte Godt heeft gefeyd : Ik

wil haar cerft de kleyne ftraftcn toe-fen-

den , eer haat de groote over-komen
fullen. De ftraf-roê der groote Heeren
is, eerft vermaanen, en dan bocjen. Als

2y vermaanen, en men wil hun niet ge-

R 3 hoor-
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i^ jj P E R S S I A A N S C H E

hoorfaamcn , foo ftratFen zy met gevan-
gen iircn.

132.

*t T S wel gedaan , dat men uyt de ge**]

denk-lchriften en voor-beelden den
Voor-vaderen wat goeds leerd , en ter^

harte trekt , eer men zijn nakomelingen
gedenk-fchriften en voor -beelden vaai

zijn leeven geeft.
;]

IMand, die 't oor zijns wils doof ge-^j

ichapenis, wat fal die doen, om tel

hooren en te gehoorfaamen , als menl
hem toe-roept dat hy gaan fal ? En een
ander, die van *t geluk met een band
getrokken word , wat kan die anders,

|

als gaan en volgen ? Godt heeft , tot der I

vrienden beft , de nagt met wolken over-

trokken , en duyfter gemaakt , die an-

ders voor Hem als de ligtfte dag is. Maar
deefc gelukfaligheyd lal niemand door

Harkte zijner handen verkrijgen 5 don-
veranderlijke God moet-fe hem geven.

134.

WIen fal ik , als U , 6 groote Godt,

de kommeringen en fmarten

mijns harts openbaren } want fonder u
heb ik geen trouwe helper ; geen hand

is hoogcr als uwe. Diens Geleydcr gy
2ijt, die fal niet verboren gaan en ver-

derven. En die ey verderven wild , die

lal
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'i fai ii^ geens Geleyders te getroolten

a hebben.

13 ^
*t r Ot eens Bedelaars , die eerft on-

i—» geluk , en daar na geluk en gedyën

L heeft,' is beter, als'tlot eensKonings,

b die 't eerft wel gaat, en daar na ongcluk-

! falig is.

' De treurigheyd, die gy voor de vreugd

I
hebt, is veel beter, als de vreugd die gy

r voor de treurigheyd hebt.

136.

{ui ^^^^ ontfangt vrugtbaare regen

•^ LJ van den Hemel; watonttangt den

Hemel daar voor ? Hier tegen verhetc

fig ^t ftof ten Hemel. Een ygelijk ding

geeft wat 'et heeft. Elk vat fal maar van

t geen , dat 'et in fig heeft , vol zijn , en

over-lopen. Soodanig is 't ook met goe-

de enquademenfchen.

Slet gy, dat mijn zeden berifpclijk

fchijnen, foolaat dies-halven uw goe-

de zeden niet vallen.

133.

MVn Godt Jïet al mijn doen 3 en oyerde^l

het doch:

Maar mijn gebum fiet niets 5 en echter

fcheld hj nog»

Ag lieve Godt! dat demenfchen, als

^ R 4 Gy,
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92 Perssiaansche
Gy > de verborge dingen wiften , nie-

mand fouw vrede hebben, en voor elk-

anders hand feker zijn kunnen.

GOud word willig uyt d'Aard gegra^i

ven; maar uyt de hand des Rijken

moet 'et te gelijk met zijn zieluyt-ge-i

trokken worden , anders fal men fwaar-i

lijk wat van hem bekomen.
140.

KArige Vrekken en Honger-lijdcrs

gebruyken haar rijken voor-raad

niet, maar bewaaren defelve, en feg-

gen : *t Is beter dat men zijn goed ver-

teeren kan, als dat men 't verteerd heeft.

Maar daar kan een dag komen , op wel-

ke men feggen mag

:

Veefen hetft ie dood verdreven %

En ^tjn goed is hier gebleeven.

141*

GY , die ftark en magtig zHt, doe een

fwakke geen onregt , of leed aan,

en krenk zijn gemoed niet s anders fult

gy van een hooger en magtiger Geweld-

hebber gedrukt worden.
142.

ALs eenWijfe figaan een plaats be-

vind , daar tweedragt en krakkeel

cijft , foo zeyld hy van daar ; maar fiet

by ergens vrede , foofmijt hydaar zijn

an-
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anker uyt : want hier ttaat *ec heyl aaa

d oever ; maar daar nog midden opdc
-zee.

143-

EEn Geeftlijk liet eens in zijn gebed

met een innig gefugt deefe woorden

iooren : Ag Heer ! erbarm u over de

)oren en godiofen ! want over de vroo-

len hebt gy u reê erbarmt , daar in , dac

jy haar vroom gemaakt hebt.

144-

Ie 't Linnen-weven , en de hand met
ringen te vergieren, eerft opgebragc

leeft , is Schimfchïd geweeft. Als dee-

fen gevraagt wierd , waarom dat hy al

"^y^ *t pronksieraad de linker-hand toe-ge-

eygend had , naardemaal dat fulks bil-

; lijk de regter-hand toekomen mogtPant-

woorde hy : 't Is de regter-hand ^leraad

(genoeg, dat-fe de regteis. Koning Fe-

ridun gebood de Cnineefche Stikkers

tof Borduurwerkers, datfe haar Teld mee
ideefe woorden vergieren fouden :

"Mm Hoeden quadengoed^ enzj hen toe-ge*

negen y

Vegoeden zjtjn doch goed , en hebben hejl en

Zjegen.

A Ls zeker ander groot Heer eens ge-

vraagd wierd, waarom dat hy zijn

R j ün-
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N S C H E

linke hand met zulke koftclijkc ringen-*

vergierde, daar doch zijn regte hand veel

gaaiiwer, gefchikter en bcquamer , alsj

zijn linke was? antwoordehy: Weetg
niet dat de Deugdhaftigen gemeenlij
niet hoog geagt worden ? Die 't gelu
gefchapen , en de goederen gemaak

,

heeft , geeft den een deugd , en d'anderi
geluk.

1^6.

HY mag Koningen vermaanen , e

hen haar fauten feggen , die gee
gevaar fchuwen wil , die niet geld-gee-
rig IS , en die niet hoopen wil by haar
groot te worden.

Ï47.

EEn Godt-ergeven menfch is foodanig
geaart, dat hy , ofgy hem geld voor

xijn voeten legt , of een Sabel voor zija

hoofd fet , egcer in zijn doen en leven
Itandvaftig blijven, en nog door hoop
nog door vrees fig beweegen lal laaten»

En dat is ook de grond der waare God-
faligjieyd.

148.

EEn Koning is geftelt , om de muy-
tenaars te dwingen ^ een Scharp- |

regter , om de doodtuagers ter dood te

brengen; en een Regter, om in twift*

faaken regt te fpreeken. Maar nooit ful-

ien twee parcyen , foo^fe 't Goddelijk

Regc

1
c
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Legt en de billijkheyd indagtig zijn wil-

[en, voör den Regeer komen, en mal-

Lander verklagen.

Soomeyiti fchuld be-^ijft y d.Ugy-fe bymoet

leggen ,

Soo toon u Inlligy en yermj bet tegen-feg-^

gen.

Want als gy foo niet -^ili ^ foo fchil^t men

doch een man ,

Die 5 'tgeen gy hebt yerfchuld , yan u af-

dMfingen l^an^

149'

IDer een worden de tanden ftomp van

ruLire Azijn ; maar een Regter worden-

fe ftomp van foetigheyd , dat hy , daar

"ly bijten moet, niet bijten kan, noch

[wil.

Soo gy een Regter yijf Augurken -^tld yer^

eeren ,

IJy fil u '^eêr "^el tien Meloenen toe doen

^eeren,

HOe foud' een oude Hoer van haal

hoerery niet eyndlijk afftaan? en hoe

l fouv/ een Amptenaar, wen hy fig van

c zijn dienft ontflaat , van *t aanloopen der

.1 luyden niet vry kunnen worden ? Een
i ftarken wakker jongeling moet zijn luft

1 betoomen, vroom zijn, en op de wegen
R 6 des
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des Heeren wandelen , foo

fen worden.Maar een oud afgeleefd maa
kan geen jeugdige luften volgen. *t Moet
een moedig jongeling zijn , die de

trekkende luften bevegten en overwin-

nen fal. Maar een oud man fal de luft

felf verlaaten , foo dat hy niet een

eenig lid fal hoeven in dien ftrijdt tc

geeven.

ALs men eens een wijs man vraagde
^

hoe 't doch quamjdat onder foo veeF-

luftige boomen, die Godt gefchapen , en

met fulke verfcheyde fchoone vrugten

begaaft heeft , maar alleen deCypres,
die doch geen vrugten voortbrengt, voor

vry en zeker gehouden wierd? antwoor-

de hy : Ider boom heeft zijn vrugten,en

leyd de felve op zijn tijd af» Soolang
als hy met groen loof bekleed, en met
vrugten behangen is, is hy jeugdig en

leefhaftig; maar als hy loof en vrugten

afgedaan heeft , ftaat hy treurig , en als

Itervende. Voor foo een verandering

heeft de Cypres niet te vreefen : want

die blijft altijd groen en luftig. Heeft hy

geen vrugten, lo heeft hy ook geen kom-
mer en befwaar.Dit 's^en regt toonbeelt

van vrye luyden , die in een goeden ftaat

leven , en niet veel haaftige veranderin-

gen onderworpen zijn.

Hang



Hang uw harr niet aan vlugge dingen,

ie , als den Tygcr-ttroom , voordlpoe-

en ; dewelk veel Koningen , die den
'^^TOnderen te Babel agter-volgt zijn , en
^^daar begraven leggen,voorby gelopen is.

WfÊ^ Kund gy , foo koom als een Palm- of
HDadel boom voor den dag, en toon u
vrygeevig. Maar isfulks inu vermogen

aniet , foo fie dat gy, als een Cypres, met
een vry gemoed, en geruft leeft.

1 5 2.

TWeederley luyden hebben , als-le

fterven fullen , harten-leed : te wee-
ten , die veel geld en goed bezitten , en
van *t felve door fchaarsheyd en karig-

iieyd weynig genoten hebben j en , die

met wijsheyd begaaft geweeft zijn, en dc
felve niet nageleeft hebben.

^Bejlnyt defes *Boekj.

DOor Gods hulp en byftand heb ik

deefe Koofen-gaard bégonnen, en
vol-eynd ; en heb niet, na de wijs

van fommige Boek-fchrijvers , uyt an-

dere Voor gangers eenige Vaarzen ont-

leend ofgenomen; dat weet Godt! want,

*t Is beter ^ in een oud en eyge J(leed te gaan,

T>an dat men hooren moet : Vees heeft mijn

Sadi
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i>adi heeft zijn woorden dusgeftelr,

dat hy ook onder aanminnige reedeneaj|

ernfthaftige faaken vertoogt. Maar defü

geenen , die'r oogen des vernufcs wac^

:

donker zijn , en niet zien waar op ik

doel , fuUen met haar vermetele tong

oorfaak foeken om my te lafteren , en

leggen, dat et een wijs man niet betaamt

dics-halven zijn hoofd te breeken , en

den damp van 't nagtligt foo onnuttelijk

in fig te trekken. Maar na-finnige luy

den > tot welke 't aangefigt mijns vver"

gewend is , fullen beter weeten, en ver

itaan , dat men goede en nutte leeringe

en regelen, als paerlen, aan een fijn

fnoer rijgen, en voor-leggen, en de wran
ge artfeny der tugt meteen lieflijk ho-

nig- fbet vermengen moet; op dat de

Leezer in't leezen geen atlceer krijgc,

en de nuttigheyd des goeden raads daai

door derve.

Hehy geen il^ heb gedaan j

IJyt liefde en trow^ gefchreeyen 3

Cm elJ^ 5 met raad te geeyen y

Getrow^lijk, hy te Jlaan,

E Y N
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De Zin-rijke

FABELEN,
of FerdigtfeUn , van

LOKMAN.
Lfoo defcn Lokman eenige

malen van onfcn Schich Saai

in zijn Roofen- laarcl pemcld
word, en ook van de rerfTia-

nen gefeyd word een zeer

ijs en hoog-geleerd man geweeft te

ijn ; in voegen dat hem Mahumed in

'een-en-dartigfte Siirata fijns ALkorans

felf roemd : ( doch hy werd by haar als

|by ons Efopus gehouden , ) fo heb ik ook
voor niet cjualijk gcdagt , des-felfs zin-

rijke Vcrdigtfelen hier mee by te voe-

gen.
Insgelijks ook enige Arabifche Spreu-

ken : gemerkt de felve, nefFens Lokmans
Fabelen, met onfen Sadi op een wit doe-

len. Doch hier in is my voor-gegaan
Thomas Erpemus , die de felve Fabelen

en Spreuken uyt 'et Arabifch in *t Latija

overgefet heeft.

Eerfté
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400 L O K M A N S

Eerfte Fabel.

Een Leeuw tegen twee Ojfen.

EEn Leeuw randde eens twee Ofle

aan; defelve bejegenden hemitie

haar hoorenen , fo dat hy tegen haar

niet veel uytregten koft : hy deysde der-

halven , en beloofde hen , haar voord-aan

geen leed meer te willen doen , ofhyakj

fchoon een alleen quam aan te treffen.?

Sy betrouden hem. Maar als fv van mal-

kander af gingen, verfcheurde hy he

beyde.
Ditbeduyd, dat tegen tweeSteden

welker burgers eendragtig tTamen fpan-

nen , geen vijand ligt wat vermag ; maar

ibo-fe oneenig worden , dat-fe dan bey-

de ondergaan.

Tweede Fabel.

Een Hart bj een Bron*

DAar quam eens een Hart by een

Bron, om zijn dorft te leffchen ; en

als 't felve zijn beeld in 't water fag,

begoft het treurig te worden , om dat 'et

fiüke dunne en magere beenen had^maar
als



fïs*t zijn groDte en fchoon-getakte hoor-

nen fag , begoft 'et evenwel weer bly en

loogmoedig te worden. Niet lang daar

la wierdt het van eenige Jagers naar-ge-

aagd, waar voor het vlugtte, en fo lang

lis 't in 't vlak veld liep , was 'er niemand

Üe 't be-ylen koft ; maar als 't in 't wild

losgeraakte, bleef 't met zijn hoorens

aft hangen, en wierd daar over van dc

agers gevangen en gedoodt. Als 't goe-

ie Hart fterven moeft , fprakhet: Wee
y arme ! dat my behield heb ik gering

,eagt , en t geen , daar ik my op verlaa-

:en heb, brengt my tot mijn onder-

ang!

Darde Fabel.

Een Hart, dat krank^wasy Jierfi

y>%n honger,

Ls een Hart eens krank lag , qua-

men des-felfs eet-gefellen, en goe-

de vrienden, waar meê het plag ooi

;e gaan , om het te bewaken en te bewa-

en; maar de felve aten daar by tot haar

te:fllonderhoud al 't omftaande gras af. Toen
E^jjiu 't Hart van zijn krankheyd weer op-

pi|ftond , en gaern eten wilde^ maar niets

and, moeit het van honger fterven.

Hier
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Hier mcé word aangewelen , datb}!

de vergrooting der huyshouding, cn ver-|

iiieering der huys-genoocen , ook de for-j

gen , kommeren , fwarigheyden en on-j

gelegencheyden vermeerderen. I

Vierde Fabel.

Een Leeuw voord van een Fos

ujt-gelacbt.

D Aar ging eens een Leeuw , om v

deiietce der Son bevrijd te wefen,:

in een befchaduwt hol leggen ru^-,

ften. Als hy fig naaulijks neêr-geleycr
>^ had, quam er een Tarantel opzijn rug

kruypen. De Leeuw fprong ftraks op
keek rondom , en wierd oang en angftig

hy fag den Tarantel , en daar by een Vo.
tegen hem over , die hem uyt-lachte, toi

welke hy lprak : Ik vrees niet voor defen

gifcigcn wurm , maar't pijnt my, datikt

van u befpot en uyt gelacht word.

Hier meê word aangewefen , dat eeai;

voorneem en dapper man hoon en fpoci

fwaarder als de dood felf voor-komt.



Vijfde Fabel.

Een Leenvf noodt een Os te gafl,

^ f^>. P een tijd woud een Leeuw gaern

I L V verfcheuren j doch allbo dc

E Os hem te ftark voor-quam , liet

y geen tecken van vyandlchap tegen

em blijken, maar fprak hem als vriend

|, an , leggende : Hoor Os , ik heb een

;emeitLaiiigeflagt, en wilde wel dat j>y
'^'^

;ot mijnent quaauit, omdefe nagt mijn

raft daar op te wefen. De Os beloofde,

• )p zijn veribek, hem by te komen. Maar •

- lis hy fulks deê, en lag dat de Leeuw
'- ten grooten hoop houd by een gebragt,

p ^n daar by heele groote keteh en potten

»lfcereed gefet had , liep hy weer van daar.

€)e Leeuw, ditfiende , riep : Os, Os,

-.waarom loopt gy weer weg > gy 7.ijt im-

*ners niet hier gekomen omitraksweêr

;an hier te loopen. Keer weerom. Neen,

riepdc Os, ik keer niet weerom : want

^k (ie , dat deefe toeftelling op wat groo-

cers als een Lam aangclien is.

Hier mee word tc verftaan gegeven.

Jat wijfe luyden haar vijanden niet ver-

[trouwen , nog % by hun veriellcn ful-

len.

Sefte
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404 JL O K M A N S

Sefte Fabel.

Een Vos ml een oude LeehW niet

vmroulven,

ALs een Leeuw oud en fwak gevvor.

den was , dat hy niet meer op roo)

uyt-gaan koft , dagt hy met lift ziji

onderhoud te krijgen , en ley (ig derhal

ven in een hol, (ig aanftellende, als oft h}

heel krank was. Daar quamen eenig

dieren by hem , om hem te verfoeken

Maar die wierden altemaal van hem om-
gebragt, en verflondeiT. Hier heen qua
ook een Vos; maar die bleef voord'in
gang des hols ftaan, en als hy den Leeuv
lag , groette hy hem, en 1'prak : Ho
ftaat et al , gy Koning der wilde Dieren
met uw gefondheyd? De Leeuw keek op
en fprak : wel goede vriend , waaror_

komt gy niet nader , en verfoekt m
eens ? Ik fouw > antwoordde de Vos , wel>

nader komen , dat ik hier foo wel voet-l

flappen van uytgangers als van ingan-l

gers fag.

Dit geeft te verftaan , dat men ee

ding , eer men t begind , wel verzinne...

en infien fal, of er ook gevaar en on-
heyl by t ontmoeten is , en dat men
uyt een anders fcha fal leeren voorfigtig

worden,
Seven-



N- 405

Sevende Fabel.

Reden-Jlrijd van de ftarkte tujfchen

eenLeew^ eneenUenfch.

Aar difputeerde eens een Leeu met
een Menfch van haar ftarkte. De
Leeuw wift zijn kragt cn vermogen

weldig uyt te ftrijken. De Menfch lag

y geval aan een wand een fchildery han-

n, waar in een Menfch een Leeuw ver-

cvurgde ; deefe wees hy den Leeuw > en
•jiegoftte lacchenj maar de Leeuw fey:

j.ndien de Leeuwen ook maar foo fchil-

eren koften als de Menfchen , foo fouw
len daar niet (ien, hoe de Menfchen
:n Leeuwen,maar hoe de Leeuwen den
[enfchen verwurgen.
Hier meê word aangewefen , dat nie-

land door zijn eyge huys-genooten en
[erwanten fig ontfchuldigen en regt-

[aerdigen kan.

Achtfte Fabel.

Een Hart vlugt in een Leeuwen-kujL

Aar wierd eens een Hart vaneen

i^WJ Jager naar-gejaagd.Het Hart vlug-

te, uyt vrees voor den Jager , naar

;en hol > maar als 't daar in quam , wierd
het
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het van een Leeuw aangegreepen en vé^

fcheurd. 't Hart beklaagde by fig fclf zij

mis-vlugt , dat 'et voor de menlchen gc

vlugt , en in eens ftarkers geweld gevic

.

den was.

Dit beduyd, dat men vaak voor ee

kleyn gevaar loopt , en in een grootej

ongeluk komt.

Negende Fabel.

Eefi ilm fpringt in een Bron*

I
ocl

EEn Hart quam eens by een Bron,oi

daar uyt te drinken ; maar het*"

ter van de Bron was heel 1

*t Hart fprong cgter naar beneden ; doe

als 't weder opklimmen wilde , koft hd

zijn klauwen niet op de fteyke fetted

Een Vos , dit ziende , fprak tot *et Hard

Gy hebt, ö broeder, qualijk gedaan, df

gy niet, eer gy u in defe Bron.bcgaaft,b]

dagt hebt, hoe gy daar weder uyt komf*

foud. . .

Dit duyd op een menfch , die fig m dl

zee begeeft, en niet weet tefwemmeii

voor hem 't water over *t hoofd golfr

Ook duyd het op een , die , voor hy eer

ding begind , niet alle om-ftaande gevol-

gen daar van beoogt en aanmerkt,en daaj
*

na in gevaar en vergeefs bcrou komt.
Ticn4
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Tiende Fabel.

Haaz^en l>idden de Voffcn om huif
tegen d'^deUars,

Aar was eens een ftrijd gerefen tuf.

fchen de Haazen en d'Adelaars. De
Haazen > haar te fwak bevindende,

amen by de Voiren geloopcn,en baden

ar om hulp tegen d'Adelaars. De Vof-

n antwoorden haar : Wy fouden 't geen
verlóckt gaern doen , dat wy niet wi-

en, met wat vijanden dat gy oorloogt,

dat wy u ook niet kenden : naamlijk,

t d'Adelaars te magtigzijn, endatgy
ntlch tot den Itrijd niet dicnd.

^ Dat is: Een mcnfch moet niet tegen

1^

^mand, die magtiger dan hy is, op-ftaan;

f hy Tal anders den korten weg wande-

ren. Ook moet men fig niet onderftaan

siet de fwakken gelijk aan te Tpannen.

I
Elfde Fabel.

ZEen Haaz^in roemt tegen een Leeuwin

op de yeelhejd 'van haar jongen»

En Haazin quam eens meteenLeeu-
' ^win in geTprek, en Icy: Ik ben vrugt-

baarer als gy : want ik werp alle ja-

f€n veel jongen 5 maar gy brengt 'er loo

lang
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lang als gy leeft naaulijks een, of tei

hoogfte twee ter Wereld. Dat geloof il

heel wel , antwoorde de Leewin; of ik 'e'

al maar een werp of kabbel , foo is dod

dat een waarder als uw* zeven. ^

Dit geeft te verftaan, dat een wakke

ren Soon veel beter is , als veel tragi

kinderen.

Twaalfde Fabel.

Ben Wijfs Hen lej gulde cljeren.

EEn Wijfhad een Hen,die haar daai

lijks een goud Ey ley. De vrou

dagt by haar felf, dat ik de Hen haj

onderhoud verdubbelde , en haar eens ü

veel t eten gaf als ik gewoon ben,fo fouw:

fe ligt yder dag twee Eijeren leggen. S)

fteldc 't geenly gedagthad in t werk 5

maar de Hen , foo veel niet verfwelgen

kunnende , borft de krop ont-twee , en

ftierf.

Dit wijft op de luyden , die al te groot

gewin foeken, en haar geheele hoofdfom

daar oververliefen.

Dar- 3f
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Dartiende Fabel.

Em Mug meent dat-fc ten Ost6
hart treed.

En Mug fctte fig eens op een hoorn
van een Os , en meende dat-fe d'0$
met haar lijf te fwaar fouw vallen >

aar over fy tot d'Os fey : Als ik u te zeer

ruk , foo l'egg' 'et my , dan 1'al ik weg-
liegen. Och , gy kleync groot-hart, ant-

•oordde d'Os , ik heb u nog niet gevoeld

,og gemerkt , en weet niet op welke
loorn dat gy zit ; ook weet ik niet dat

y my eens foud drukken, 'k Twijg te feer

te ivvaar drukken kunnen.

Hier meê word te verftaan gegeven»

t vaak een gering menfch indbogea
,n anderen meentJ groot te zijn , en fig

^n grooten naam loekt te maken : of
aand , dat men fig voor hem vrefea

fe'Hnoet; daar't doch in der daad niet veel

If Miet hem te beduyden heeft, alfo hy maar
'tseen flegtcen niets- waardige Mug is.

1».

Veertiende Fabel.

Een Menfch wenfcht om de Doodm

Eeker perfoon droeg een bundel

houts , \ welk hem feer fwaar viel; als

S hy
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hy 't hout een poos gedragen had, ei

feer moê wierd , wierp hy 't hout van ziji

fchouders, en fprak uyt ongeduld: II,

wou dat de Dood quam ! Als hy dit naau i

lijks uyt-gefproken had, vertoonde (ig d<

Dood voor zijn oogen,en fprakrHier bei

ik , gy hebt my geroepen, wat wilt gy ni,

van my ? Ik roep u maar , antwoordde d< -

Menfch, om dat gy my mijn hout,dat m)
van de fchouders gevallen is,weêr op de
nek foud helpen^ anders heb ik u niet v
doen.

Hier meê word aangewefen , dat all
^

luyden in de Wereld , fe zijn ook wie-tó

zijn , het tijdlij kleven beminnen ,enin ï.

felve, als de Dood komt , nog door fwak-i

heyt,ramp nog ellend verdrietig worden

Vijftiende Fabel.

Van ten Hoovenier.

ALs een Gaardenier eens in een Hói
hetonkruyd uyt-wiedde, vraagdei

hem ymand : hoe 't doch quamjj

dat *et onkruyd , ofde veld-kruyden e

bloemen, foo een goed aanfien hadden,j

vaak beter , als die men in de Gaarden o:

Hooven plant, voortquamen? Defen ant-i

woordde de Hovenier : De veld-kruydeni|

en bloemen werden van haar eyge Moe-ö
der,
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Fabelen. 4H
tr, maar de hof-kruyden en bloemen

m Stief-moeders opgetrokken.

Dit geeft te verftaan , dat 'et niemand

. jter met een kind meend , als des felfs

^/ge Moeder , en dat de opvoeding

^r Stief-moeder gemeenlijk niet heel

iDed zy . _

Seftiende Fabel.

Een menjch hangt al z.ijn goederen

aan zJj» *^fgod.

Mand had een Afgod , of gemaakt
beeld in zijn huys,'t welk hy alle da-

gen rijkelijk offerde ; de goede

^enfch verfchepte fig daar door foo , dat

r al zijn goet quijt raakte,en niets meer
zijn huys,dan defen Godt,behield. De

^odtfteldefigvoor denMan, enfprak:

ferdoe uw goederen niet altemaal om
^jnent wil,dat gy dan by een ander God
lagen gaar.

Hier meê word aangewefen , dat me-
ig menfch,als hy fijn goederen verquift,

1 reukeloos door-gebragt heeft,klaagd,

it Godt hem in nood en armoe gefet

;eft, en hem niet helpen wil.

'0

i
Seventiende Fabel.

tm Een Swart wilJig mt baden.

^'K fag eens een Moor fig in *t water

I t}. ftaan baden j tot defen feyd' ik : Mijn

5 1 Broe-
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412 L O K M A N S

Broeder , wat begind gy ? quel het wa-
ter dus niet , gy lult docli van *t felve niet

wit wordenjja in eeuwigheyd geen witte

huyd krijgen.

Dit beduyd , dat het geen , dat natuur

ymand ingeplant heeft, 1 waarlijk lal kun-

nen verandert worden, ofhyalfchoon

veel daar tegen doet.

Achtiende Fabel.

Een Moor mijft: fig met fneenw.

Dit fal 't voorige by-na gelijk we-

fen. Een Moor trok zijn kleedereiu

uyt, en begoft zijn fwart lighaam-

wakker met fneeuw te. wrijven. Hem
wierd gevraagd , waarom dat hy zijn lijf

fo met Inecuw wreef? Veelligt, antvvoor-

de hy fal ik daar wit van worden. Maar
^

een wijs man, daar by komende , fprak

Ey , me-vriend, plaag u dog lo niet, want

gy fult eer 't fneeu fwart maken , als dat

daar door iets v^n u fvvartheyt afgaan fal. i

Dit wijft aan , dat een boos wel een

vroom menfch vcrleyden en verderven;

maar geen vroom een boos menfch ligt

veranderen kan. ^
Negentiende Fabel.

Een Menjch en een jong V^nlen*

YMand reed eens over land op een

dragtige Merri , en als zy in V
rijden
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•ijden waren ,
kreeg de Merri een Veu-

len : 't welk zijn moeder wel wat volgde;

laar wijl 't nog fwak op de beenen was>

leeft ftraks ftil ftaan,en fprak zijn Heer

us aan: Goede Heer, gy ziet dat ik jong

in fwak ben,en niet gaan kan; wilt gy my
.eê-nemen,en opvoeden, io wil ik,als ik

root en ftark ben, u op mijn rug nemen,

n op fnelle voeten dragen , waar gy dan

efen wild.

Hier mee word te verftaan gegeven,

[dat men een profijtelijk ding , of 't al

'fchoon in 't begin wat moeite by fig

Iheeft , cgter in hoop, dat 'et daar na mag
;ebruykt worden , niet fal verlaten , of

leel verwerpen.

Twintigfte Fabel.

Een Boer brengt eenSmjny een Lam
en een Gej t te markt.

EEn Boer voerde eens op een laft-

baar dier een Gey t, een Lam, en een

Swijn naar eenStad,oin dclblve daar

ter markt te brengen ; maar 't Swijn

wouw nimmer ftil leggen , het fchrceuw-

de , tierde , woedde cn fpartelde loo leer

als 't kon. Fy, gy fchandig dier, fprak de

Boer, hoe toondgy udus weder-fpannig?

het Lam en de Gey t Twijgen en leggen

immers ftil i waarom kund gy dan ook

S 3 nier
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M

luec te vreên zijii r xük. Ken iig felf befl^.^;

antwoordde het Swijn , en weet, hoe
*t met hem gelegen is. Ik weet wel dat
hetLam om zijn wol,en deGeyt om haat
melk , kan begeerd en gekoft worden

;

maar ik arm Swijn heb wol nog melk , en
fal, als ik in de Stadt kom , Tonder twijfel

op de flagtbank moeten. ,i

Hier meê word aangewefen, dat de ge-
nen,die wegen haar begane mishandelin-
gen niets goeds voor haar weten, als 't op
't eynd en 't af-fcheyden komt , (ig wel
erinneren wat-fe waardig zijn en ver-
diend hebben.

Een-en-twintigfte Fabel.

De S/el^ en de Haas wedden^

DE Slek en de Haas hebben eens ge-
1'prek gehouden , wie van haar eer
aan een gefet merk-teken komen

foLiw. Sy vvierden eenig, om met mal-
kander een proef te doen, enfetteneen
merk-teken aan een berg. De Haas dagt,

ik fal 't van u ligt winnen , ik heb gefwin-
de voeten , en weet , hoe ik wei-eer daar
mee uyt de ftof gel'prongen heb; fy

meende dat fy nog lang tijd genoeg had,
^

en ging eerft wat leggen flapcn. Maar de :

Slek , de onvermogentheyd van haar na-

tuur , en haar langfaamheyd wel kennen-
de,
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ruftte niet , maar was naerfti^ in 'c

Iruypen , en quam aan *t merk-tekea

erwijl de Haas nog (liep. Als de Haas

mtwaakte , en fag dat de Slek aan den

>erg gekomen was , roude het hem dat

if'fy g^^flapen had^maar 't berouw kolt hem

frtiet helpen.

"Defe Fabel wijft aan, als er tweern

•en ftrijd ( ofeenig werk )
begrepen zijn,

^aar van deen fwak of van weynig ver-

logen, en d ander ftark is, dat de fwakkc

uiiet üapen fal , wijl hy fig voor d'ander

avreeft. Daarom gebeurt 'et vaak , dat de

Ifwakke den ftarken , als hy fig loo leker

™
r houd , overvvind. En op fodanigc onver-

ïl figtieheyd en nalatigheyd volgt wel be-

)1 rouw , maar dat is dan te fpa en vergeefs.

Twee-en-twintigfte Fabel.

£en LeetiW neemt van een Wolfeen Bigg.

EEn Wolf ging eens op roofuyt ,
en

nam een Bigg of jong Varken,

waar meê hy in 't boich liep ; daar

bejegende hem ftraks een Leeuw ,
die

hem ziin roof weCr af-fette. Dit moeft

den Wolf toe-laten; hyfag den Leeuw

van ver na,en fprak by fig felfft Verwon-

dert my , dat ik 't geen , dat ik anderen

ontnomen heb, niet behouden kan.

Dit leerd , dat de goederen , daar men
S 4 ^00^^
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door onregc en bedrog aan-komt , heeJ
fclden by Julk een behtter lang blijven;
als-fe al blijven , dac 'er dan doch geen
bedijen by is.

Drie-en-twintigfte Fabel.

£en Braam-bezjen-jiruyl^ vptl in een

Hof geplant V]n,

DE Braam-bezicn-ftruyk fey eent
COC een Hovenier : Dat 'er ymand
was die my aan-nam , en my in een

Hof plantte, bcgoot,en op my pafte,daa
fouden veel Koningen luft tot mykrij
gen, enmijnvrugt genieten. De Gaar-
denier veriogt dit , hy haalde den Braam-
beziën-ftruyk uyt, plantte hem midden
in den Hof, begoot hem,en pafte foo veel
op hem als hy koft ; maar wat wierd daar
iiyt.> de ftruyk nam toe , en fpreyde zijn

ftekelige takken en bladeren fo wijt uyt,
datfe naar om alle omftaande bloemen
en boomen vlegtten,met der tijd de gant-
fche gaard door-wie (Ten,en alles verwar-
den, en met haar ftekeis bedurven , fo dat
men daar heel niet meer in gaan koft.

Dit wijft aan , dat men met een boos
en deugd-loos menfch niet te doen heb-
ben , of hem voord-helpen lal : want hoe
meer dat men hem eerd, en helpt, hoe
meer dat zijn boosheyd groejen en ver-

mee-

X
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J*eeren fal ; hy fal fig tegen elk weder-

f.pannig toonen , en u , voor dat gy hem
c^oed doet, met ondank en heyl-loosheyd

loeloonen.

Vier-en-twintigfte Fabel.

Een Spinnekpp wil honig maken.

DAar quam eens een Spinnekopby

een honig-dragende Bic , en Tprak:

Dat gy my meê met u in u korf

Kvoud nemen,ik fouw fo wel als gy,ja nog

.J^eter honig dan gy maken. De Bic wouw
•ildit met deSpinnekop verroeken,en voer-

3lde haar met figin de korf. Maar als de

[iSpinnekop fulks niet doen kolt, verdroot

Jihet de Biè , en ftak dc Spin met haar an-

>igel, dat-feftierf. Als de Spin fag wat-fe

Tmet haar vermctelheyd uyt-geregt had,

i dagt-fe by haar felf : Ik ben fuik een on-

eluk en ftraf welwaerdig; want als ik

vioch niet eens Pek of Was wift te ma-

ken,waarom onderftondik my dan honig

te maken ?

Hier meê word te verftaan gegeven,

dat 'er veel luydcn zijn , die fig in andere

dingen mengen , en waanen darfe-fe heel

wel verftaan ,en als 't 'er op aan komr, fo

is er niets agter hen , en dan is 't billijk

dat-fe hgar verdienden loon ontfangen.

S s Vijf^
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4 1 S Lokmaks
Vijf-en-t^intigfte Fabel.

Een longen f die niet fwemmen
begeeft fig in '^ater:

EEn Jongen woud' eens in een ftroom
badenden als hy fig in 't water begaf,

koft hy niet fwemmen , als naar de
grond, en'tfcheelde weynigofhyfouw
verdronken hebben ; maar als hy een
ina'n, die by geval daar voorby ging , fag,

riep hy om hulp ; defelve liep naar hem
toe, en begoft hem te bekijven,dat hy fo
onvoorfigtig geweeft was^ en fig, Tonder
te kunnen fwemmenjin den ftroom bege-
ven had. Maarden jongen fey tot hem:Ik
bid u heJp my eerft , en red my van 't ge-
vaar des doods,en bekijf my daar na.

Dit leerd, dat men, als men zijn vriend
in ongeluk ofgevaar ziet , hem in 't felve

niet befwaarlijk zijn , maar eerft daar uyc
redden,en dan,waar in't nodig is, beftraJf-

fen fal.

Ses-en-twintigfte Fabel.

Een Kat likt aan een fcharpe vi^U

DAar quam eens een Kat in een|

Smids winkel , en vond op de vloer

een nieuwe vijl leggen;aan de felve

begoft zy hart te likken , dat et bloed

van 'er tong liep;'t welk fy geerig influrp-
i

te, alfbö fy meende, dac et uytdevijl

quamf
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iiftuam ; maar iy likte foo lang , tot dat-fe

aar tong bykans quijt raakte.

Hier meê word gefien op de genen, die

shaar vermogen noodeloos aangrijpen, en

f in een onfekere faak verdoen, en niet op-

jhouden voor dat alles daarin verquift is;

len nogfulks niet eens aanhaar merken
'/willen. Maar dit 's een foete fonde en
mis-handeling , in welke de geen , die-fe

j<begaat , fig feer beluftigt , niet wetende,

.idat hy hem daar van een tijd zijns levens

)( beroofd maakt ; 't welk voorwaar eetl

r groote dwaasheyd is.

Dit is een ftukje voor de Goud-ma-
ers,die al haar gocd,uyt hoop tot *et fel-

ve, daar by op-letten.

Severi-en-twintigfte Fabel.

Een longen vangt Sprinkhanen.

En Jongen ging eens uyt om ilprink-

hanen te vangen , en als hy hierover

bezig was , lag hy ook onvoorfiens

een Scorpioen , van welke hy meende

dat*et ook een groote Sprinkhaan was»

[ftrr willende derhalven toegrijpen ; maar als

hy gewaar wierd wat et voor een giftig

en fchadelijk dier was , trok hy zijn hand

te rug , en liet de Scorpioen fitten. De
Scorpioen fey tot hem : Had gy my maar

met u hand aan-getaft , fo foud gy op een

S 6 ander
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ander tijd geen luft meer gehad hebben
om Sprinkhanen te vangen.

Verfta hier door , dat men een ondec
fcheyd ruflchen goeden en quaden , ,

met elk ding naar zijn natuur en geftelr
heyd handelen moet.

Acht-en-twintigfte Fabel.

Een dorjlige Dujfvliegt naar vpater.

EEn dorftige Duyfvloog eens neffen
een muur rondom om warer te foe
keni doch alsfy aan de muuree

fchaal vol waters afeefchildert fag
wierdfe begeerig daar haar dorft te lef
fchen , waar op zy fo fchichtig tegen dei

fchildery vloog, dat haar króp ontwee
borft. Hier op begoft fy te klagen , feg
gende : Ag my ellendige , dat ik dus naa
water ge-ylt , en my daar over verdurve
heb

!

Dit beduyd, dat vertoeven, en met ge
mak iets doen , vaak beter is , als ylen en
haaftigzijn.

Negen-en-twintigfte Fabel.

De Honden Jleuren een Leeu^xen^veU

E Enige Honden vonden in een woud
een Leeuwen-vel leggen , enbego-
ften 't fclve te beknagen en om te

trekken . Als dit eenVos,die daar voor-by
quam gaan, fag, fprak hy : Dat defen nog.

in 'c



A B E L £ K. 421

in *t leven was , foo foud gy ficn , dat 2ijn

klauwen fo lang , ja langer , als u tanden

iZijn foLiden.
' Hier mee word aangeweren,hoe dat*ec

fomtijts onder de menlchen plag toe te

gaan , naamlijk , dat menig een na zijn

dood van de tongen der Lafteraars ge-

fleurd en gefchend moet worden, wijl hy
fig dan niet meer verwecren kan.

Dartigfte Fabel.

Een Hondbtjt , enltkj een Haas.

E En Hond vervolgde eens een Haas,
greep hem , en beet hem een wond;
maar als de Hond het bloed fag, lik-

te hy den Haas. Hier op Iprak de Haas
tot den Hond:Eerft vervolgde en beet gy
my, als of ik uw vijand was ; maar nu likt

gy my, alsof ik uw vriend waar.

Hier meê word geduyd op de gcenen,

die goede woorden uyt een vaHchhart
geven , en van buyten groote liefde en
vriendichap toonen ; maar inwendig vol

bedroch zijn.

Een-en-dartigHe Fabel.

De Bfiyk^ en de Fmen,

DE Buyk en de Voeten flreden eens,

wie van haar beyde het lighaam

dragen moeft* De Voeten feyden:

Elk fiet immers , dat de beenen met haat

Harkte
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411 Lokmans
ftarkte het lighaatn draagen moeten,

Daar-en-tegcn fey de Buyk : Dat ik u
niet onderhield met kragrgeving^fo fou4

gy niet gaan, veel min dragen kunnen.

Dit wijft aan, dat ymand een ding, datl

hy op fig neemt , vaak feJf niet verrigtea^

kan, maar eensftarkers hulpgebruyken

moet. Alfo moet d'een d'ander dienen.

Twee-en-dartigfte Fabel.

Eemge Fretten komen in Paanm^
gedaante hy kranke Hennen.

DAar waren eenige Fretten, die, alfo-

fe vermerkten dat de Hennen niet

wel te pas waren , fig met Paauws-

vellen bekleden , om haar alfo te komen

befoeken. Als fyby de fieken quamen,

fpraken fy haar vriendlijk aan, feggende :

Weeft gegroet lieve Hoenders; hoe be-

vind gy u thans ? Wy bevmden ons heel

vel, antwoorden de FIennen,als wy maar

uw aangezigten niet zien.

Soodanige zijnder veel, die fig vriend-

lijk tegen ymand houden , op dat men

mcenen fal, als of-fe de befte vrienden

waren; daarfe doch inwendig vol haat en

bedrochzijn.

Drie-en-dartigfte Fabel,

De Son en de Wind.

DE Son en de Wind fagen eens een

Wandelaar op een weg , waar op fy



41J

egoften te ftrijden , wie van hun beyda
aeefft maken koft dat dc Wandelaar zijn

- orok af-ley. De Wind,zijn Itarkte betonen
i\ivillende,quam met grote onftuymigheyt

fop den Wandelaar aan(toten ^maar defel-
j|ve , de guure kouw daar van qualijk aan-

"ftaandei hulde fig digt m zijn rok. Als de
Wint dus een poos gewaait had,en 't geen
"

y gefeyd had niet doen kolt , vertoonde

lig ook de Son , die foo lieflijk en aange-
naam begoft te glooren , dat de menfch ,

ïals de warmte in hette begoft te verande-
)•! renjzijn rok uyt-trok,en over zijn fchou-

f: deren hing.

Hier meè word geleerd , dat men de
jluyden veel eer met fagtmoedigheyden
vriendlijkheyd , als met hardigheyd en
onftuymigheyd winnen kan.

Vier en dartigfte Fabel.

Tïvee Hanen vegtefu

DAar hieWenecns twee Hanen eea

dapper kamp-gevegt » na 't welk,

f
ais

d
'een, die de kans verlooreu^af,

wegliep, d'ander, als overwinnaar , op

een dak vloog, daar hy zijn vleugels hoo-

f vaerdig uyt(loeg,en met een luyd gekraai

{ hoogmoedig zeege-praalde. Als dit een

Havik fag, vloog ny met een fnelle vlugc

naar defekrajer coe,enverfcheurde hem»
Hier
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Hier by word gewaarfchoud , dat niemand
xijnmagt of rtarkte pocchcn of pralen fal , vet*

mids 'er doch altijd nog een ftarker^ als hy, gcvo
den werd.

Vijf-cn-darti^fte FabeU

Eenige Wolven komen by OJfe-huyden

DAar quamen op een tijd eni^^e Wolven by een

beek gegaan , in welke de Leertouwers enige

Ofle-huydcn geleyd hadden i als de Wolven dit fa-

gen , meenden fy , dat fulks nog goede fpijs vooc ||jL|g

haar wefen koft j doch alfoo de vellen wat onder ^^PH
water lagen, befloten-fe. het water uyt te drinken, •

om by de vellen te komen j maar ly fopcn dat haar

magen van water ovcrftulpt wierden , fo dat-fe nt*

dervielcn, en de huydcn mocften laten leggen.

Dit duyd opdegeenen , die, als-fehaar faken

niet wijslijk weten aan te vangen , onbetaamlijke

dingen beginnen, waar door fe haar felfit onder-

gang brouwen.

Ses-en darti|>ftc Fabel.

De Gans en Swaluv vceyden haar.

EEn Gans en een Swaluw maakten eens een

verbond van vafte vriendfchap , waar in-(e

haar verbonden , fie altijd by een te fullen

houdcn,cn goed en quaad met malkander te fullen

nytllaan. Sy faten eens op een plaats enweydden
figj maar ah fy de Jagers met de valk gewaar wiet*

den, begoft de Swaluw fig op te heffen > en raakte !

ook, we<;cn dcligtheyd van haar vleugels * vry;

maar de Gans , te fwaar en log zijnde , mocft haat

laten van<ren en dooden.
Defe Fabel duyd op de geencn . die vriendfchap

cn vaftigheyd maken met de geenen die haars gc-

Ljk niet zijn, en met welke 't haar niet betaamt.

Bjnd yan de TaUlm yan Lobman.
Ecnigc
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treffelijke xArabifche Spreuken.

I.

Ls gy een woord gefproken hebr,

loohecrfcht het over u; maar als

gy t nog niet gefproken hebt, foo

eerfcht gy nog over 'c ielve.

2.

E Wetenfchap yermeerd by die , die veei

ervaren ;

n l»ie dat yeelgeloofd dieftl veel leugensgaren,
>
> •

En kan jig tot mets f-^aarders f^eeren^

^Is maar fig feher l^ennen leeren.

At de Sotten geen dvvaasheyd pleeg-

den , foo fouden de kloeke daaden

ilderWijfen niet erkend worden.

m 1 r ^/ir -^at fchandigs mtnd , en prijft ^

l# VV als -^aar het goed,

)ie is 5 en toond fig , of hj V felve feher doet.

6.

1 r Ereld-liefde en Werelds-goed

i<V Brengt de fonde in V gemoed,

7.

E volkomcnheyd van een menfch

beftaat in deefe drie dingen : als

,

\yver en aandagt in de Gods-dicnft en

L't gcbcdt ; gedult in wederwaardigheydi

Ten kloekheyd en voorfigtighey din 't ge-

leene leven.
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8

Oo lang als gy na gramfchap aart ,

Zijt gy de naam yan menfch nietlfaard,

9-

Je "^at Heft uyt *s harten grond

y

Komt het vaa\ in zj^ en mond,

lo.

UW geheym is uw gevangen, fo lang J
als gy *t by u houd ; maar als gyi

*t uytbrengt, foo fult gy uw geheyms ge-;J

vangen zijn, en u altijd voor *t felve vree-

fen moeten.
1 1.

TEr'Vfijl het yfer nog is heet 9

Soo fmeè , en buyg , en maai^ het reed.

1 z.

MjaJ( *t my-Vfaarts niet te yeel gangen

Soofal //^ naar l^om(l yerlangen.

13. ^
EEn ongeval is den verduldigen een VM

enkeld , maar den onvcrduldigen een

dubbeld ongeluk.

14.

BEter is 't , te gaan alleen ,

Als in quaad gefelfchap treên.

DE Wereld is een prooi , in yalfche fchijn

ge'ytondcn j
'

U^te om defehe -^oèn^ die aarden naar de honden

16.

'4

t
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17.

DE milde l^an met Godt en menfchen ftg vtr*

Jellen ,

tij nadert *s Hemels beyly tn -xéérd het quaad

der HeUen.

18.

Natuur en heeft mijn hart geen gierigheyd

gegeten y

>*t GebreeJ^t my maar, tfaar doorif^ mild foHtf

^ l^unnen leeyen.

Wie het lof heeft van waar-fprceken,

diens leugen geloofd men; en wie

Ifdoor leugens verdagt is , diens waarheyd

werd niet aangenomen.
zo.

%S T> Looden fullen niets bekomen

:

l JC) V Werd yan fiouten -^cg-genomtn*

1 1,

Et mijn Exjel hy de Uffl ,

Wijlder voeder yoor icafl,

11.
en

igemona, enaoe, ais uil gy
jin gedagten lat, en geen acht op zijn

?. woorden had.

23.

'XSu-^ Vriend als honig-fop ,

A SoQ en Jloi^ hm niet heel ö/».

^ 24.

Wie goeddoet,die is beter als't goed;_ en wie quaad doet , die is erger als

'tquaad.

J 1^ Eeruw aangefigt van een onnutte

1 JSi. fchandiee mond, en doe , als oft
j
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)

WU svat goeds bedrijft en doet >

Vie zijn loon is TJ'/x en goed.

i6.

ALs goed en baafy en allesfal yergaan ,

Sofal hetgoed des goed'doens blijyen fiaan,

27.

HY is een knegt,die geen knegr heefi:^

want die moet hem felver dienen.

28.

Wie tets "^il pleegen fonder macht >

Die doet niets , en '^erd uyt-gelacht.

29.

Dj4t alle menfchen loaaren 'Spijfe Hen,

Men fou de Wereld haaft ge^ejndigt v^n.

30-

DRie zijnder die niet gekend werden,

als in drie verfcheyde gelegenthey-

den: als, een moedig Held inde krijg,;

een Wijs man in gramfchap , en eea]

Vriendin nood.

31-

TOoren Jiijgt met -boende zj^nen ;

Maar verfcheft in roW^ yan hinmn.

HOor , en , en z'^ijge ftil ,

En maaJ^ nimmermeer gefchily

Dan foo fult gy jders finnen y

En by yder lof ge'^'mnen,

SOek eer een goed gebuur,als een huisj

en bekommer u eer om een goed Reis-

gefel, als om de weg.
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1 U K

JV haafien kan men yaaJ^ een na-berow^en

brow^en ,

In dikyijls het gelu\ in langfaamhej/d aaït"

f'.houloen,

£ tong van eenen Stom, is beter

y

Dan dte yan eenen Leugen-meeter,

36.
Ery geen anders paard , om van de lien

Daar door te "borden hoger aatigeti^n.

Dac IS : Vergier u niet met een weten-

schap of faak, die gy niet verftaat, en be-

croem u niet op een kunft , die niet

^ jkund;ook geefeen anders vond niet voor

^'uweuyt. 37.

19fr\ Eefe drie hoopen 7.ijn vergeefs : als,

' -L' van een Bedelaar een Edelman , van

een boosaardige Godvrugtigheyd, en van

een dwaas Wijsheyd.

38.

jTJ y "^erd yoor een Wijs geagt ,

1jn Die een faal^ ten eynde -^agt^

3 9-

Schiet geen pijl naar een yferen Godt:

want hy mogt weêr te rug ftuyten , en

iU fclf treffen. Dat is rSchietgeen fcheld-

I en lafter-woorden op een geweldige , en

kant u niet tegê een die Itcrker is dan gy.
40.

\7\J onder ^ dat degeen ^ die mind ^

V V Noch by liefde rufie yind-y
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4jO AKAIISCHB
Vaar hem doch door ftaage pijn y

't Kufien fcbijnd yerboon te

41.

UI //</gy de trap of ladder fchroomen >

Soo Jult gy op het dai^ niet ^ponten.

Dat is : Kund gy geen Heer onderda-
nig zijn, foo dient gy ook geen Heer te

zijn. Want wie niet eerft een Dienaa
geweeft is, die weet niet hoe hy een Die-
naar houden fal. De dienft is als de weg
tot de heerfchappy ; gelijk als de ladder

de weg is tot het dak , als men op 't felve

wil wandelen gaan. Want in de Oofter- j

fche Landen zijn de huyfcn altemaal bo-^

ven plat, datm er op wandelen kan.

42.

M^aJ^ dat u Beemd omheyningt fiaat >

gy «Ti» heeften grafen laat.

£n als hften ipeyden gaan ,

Soo legg^ haar ell^ een teugel aan .

43.

TOom «Tb tong^ en hou'fe kpxt ^

Ber-fe u in ong'luJ^ftort.

44.

SWem in t water als 't nc^ dag is , en

eer u den avond overvald. Dat is: rey-

nig u met de boete , eer den avond uw's

levens komt , of eer de dood u over-yld,

dat gy wandelen moet.

45.
Je fig omfchuldigt 5 eer men htm naar

fchuld j^omt yragen ,

JDif



F R E U K E N. 43 ï

>)/>Jalfijn eygefchuld yerradm en verJ^lagen,

46.

MEn is geen fchuldenaar om dat men heeft

g geduld
; (fchuld.

en '^erd "^el yaaJ^ yerl^laagt, en is dog vry van
'47.

VIc doornen zaaid > die fal geen Wijn*
druyven oogften.

48.
\ol^ en Boert niet met de Grooten;
' Want bun toorn is flraks ontjlooten.

chers ool^ met geringen niet

:

'ant het Jirel^t hun tot yerdriet,

49-
Eter rou"^ van fiil gef^egen ,

Als yan fpreJ^en rowSf gekregen»

50.
TT* Wcezijndcr die nimmermeer verzaad zijn»

JX al$> Wi)s- , en Goed-gccrigcn.

EEn longelingi die hoog door l0tjsheyd is yer*

heeven ,

iOie moet men hoogerlofdan oude leel^engeeyen,

5».

Eleerden , die hun l(unft met pleegen ,

<^Die zijn als T^olJ^en fonder regen,

53-
Uyigheyd en veel flaapen Icydt vaaGodc tot

armoé. 54.

En heeft "^el tot alle -jonden

Eindlijl^ artxjiny geyonden j

Maar voor innig-hoofen aart

,

Heeft natuur j^een huif gebaard.
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43 i A R A B I

HEht gy een net^ foo trek^^ 'f mogt and^\

Hebtgy een -^ijf, foo laat u yoot een man -v^r-

IK heb een yierig hart op mijnen SoongtHfend j

Uaar ag l ht is alsys dat hy my Icederfend i

57.

G Blijkt als hier geen luft en vreugde kan he^

ftaan ,

Soo moet het ongeluk^ oo\ met der tijd yerga^Ji.

DAar zijn fes dingen daar men een Sot a

kennen kan: als, aan ydcle en onti)di

woorden, aan toorn Tonder oorfaak. aan verande

ring for.dernood, aan vraagen naar 't geen d3

hem niet aangaat , aan \ niet-weercn wie zi)

vrienden zijn, en aan 't vertrouwen op yder een.

59.

Lj4.u u het ligt des hgts by tijds ter hart

J(omen , j

£er d.it de duyflernis heeft oyerband genomen.

Dat is : Verligt en verklaar u met goede wer-

ken, eer u de dood ovcrvald.

60.

D£ Xje^ die fal foo lang in hoopenftaan^

Tot dat xy door depoort des doodsfalga^
61.

GEdeni , O menfch \ hoegy ter -gereld vjtge

l^omen ,

hoe datgy uit niets u oorfpronl^ hebtgenomen,

Jn eenen oogenbii^is *t -^eer met u gedaan.

Qy vjtf<yf ^iety en moet ool^ 'Mfeer tot niet

vaan,

B T N P.
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